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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE COMPÓSITOS DE ARGAMASSAS LEVES DE 

EVA REFORÇADAS COM FIBRAS DE PIAÇAVA 

 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi direcionado para a avaliação da resistência mecânica de argamassas 

leves produzidas por meio da incorporação de resíduos industriais de EVA (Etileno-Acetato de 

Vinila) e de fibras curtas de piaçava (espécie Attalea Funifera Martius) servindo como reforço 

para a matriz cimentícia. Para a análise da resistência mecânica, foram produzidos corpos-de-

prova padronizados que foram submetidos a ensaios de tração na flexão e compressão direta, 

após completarem 28 dias. Com base na variação dos teores de incorporação (porcentagem) e 

tamanho do grão de EVA (granulometria), determinou-se uma “matriz ideal com EVA”. 

Posteriormente, nessa matriz, foram  incorporadas as fibras de piaçava em diferentes condições 

de teor de incorporação e comprimento das fibras. Com base nos resultados obtidos, observou-se 

que a incorporação do EVA na matriz cimentícia promove uma diminuição nas resistências à 

compressão e tração na flexão. As densidades dos corpos-de-prova com EVA são 

consideravelmente menores que aquela verificada para o cimento puro (argamassa sem EVA). 

Quando se incorporou as fibras de piaçava, houve um aumento significativo na resistência à 

tração na flexão. A incorporação das fibras de piaçava na matriz com EVA fez aumentar os 

deslocamentos últimos (de ruptura) dos compósitos, isso quando comparados com a matriz pura e 

somente com EVA. O maior deslocamento de ruptura foi verificado para os compósitos com 

fibras de comprimento 4 cm e teor de incorporação 2%. Amostras extras somente com EVA (com 

elevado teor de incorporação – 20%) foram produzidas e submetidas à cura residual 

(temperaturas elevadas). Verificou-se por meio dos resultados que o aumento da temperatura de 

cura residual fez reduzir as resistências à compressão e tração na flexão. 

 

Palavras-chave: Argamassa Leve, EVA, Piaçava, Fibras Vegetais, Compósito, Resíduo. 
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STRENGTH ANALYSIS OFLIGHT MORTAR COMPOSITE REINFORCED WITH 

EVA AND PIASSAVA FIBER 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The goal of this research was directed to the mechanical strength analysis of light mortar 

produced by the incorporation of industrial scrap EVA (ethyl vinyl acetate) and short piassava 

fiber (Attalea Funifera Martius) as reinforcement for the cementitious matrix. For the mechanical 

resistance analysis, it was produced standardized specimens submitted to tension in flexion and 

straight compression after 28-day-old time. About the range of incorporation levels (percentage) 

and EVA grain size (granulometry), it was defined an “ideal matrix with EVA”. Posteriorly, in 

that matrix, piassava fibers were incorporated in different incorporation levels and fiber sizes. 

Based in the obtained data, it was noted that the EVA incorporation into the cementitious matrix 

promotes a deceasing in the compression and tension in flexion resistances. However, the EVA 

specimens’ densities are considerable lower than pure cement (mortar without EVA). On the 

other hand, when the piassava fibers were incorporated, a meaningfully increase in the tension in 

flexion resistance was detected. So, the piassava fiber incorporation into the matrix with EVA 

have made been increase the final displacements (fracture) of the composite, when compared 

with the pure matrix and incorporated with EVA only. The highest last displacement was verified 

for the 4-centimeter fiber and 2%-incorporation composite. Extra specimens with EVA only 

(high incorporation level – 20%) were produced and submitted at residual cure (high 

temperatures). It was verified from the data that the increase of temperature reduces drastically 

the compression and tension in flexion resistances. 

 

Keywords: Light mortar, EVA, piassava fiber, vegetal fibers, composite, new building materials 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A alta competitividade dos diferentes setores industriais, em especial a construção civil, 

aliada aos avanços tecnológicos, vem levando a necessidade de criação de produtos inovadores, 

que atraiam consumidores tanto pela sua utilidade e qualidade quanto pela capacidade de atender 

a requisitos de sustentabilidade, tais como preservação do meio ambiente, preocupação com 

saúde pública, utilização eficiente dos recursos disponíveis e reciclagem de materiais. 

É justamente neste contexto que se insere o conceito de construção sustentável, tema que 

atualmente vem ganhando relativa importância no cenário mundial visto a escassez de energia e 

recursos naturais, emissão de gases poluentes e geração de resíduos sólidos (SAVASTANO Jr, 

2000).  

De acordo com o IDHEA – Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica 

(2009), uma definição apropriada para Construção Sustentável é “um sistema construtivo que 

promove alterações conscientes no entorno, de forma a atender as necessidades de habitação do 

homem moderno, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, garantindo qualidade de 

vida para as gerações atuais e futuras”.  

Sob esta ótica, materiais compósitos cimentícios obtidos com a incorporação de fibras 

vegetais e agregados leves, por vezes descartados pelas indústrias, vêm ganhando espaço nas 

pesquisas mais atuais, cujo principal objetivo consiste em desenvolver materiais alternativos e/ou 

novos materiais para a indústria da construção civil (TOLEDO FILHO, 1997; LIMA 2004). 

No Brasil, e outros países em desenvolvimento, estudos envolvendo o reforço de matrizes 

frágeis à base de compósitos cimentícios reforçados com fibras vegetais têm despertado grande 

interesse dos pesquisadores. Isto porque essas fibras possuem baixo custo e disponibilidade 

acentuada, além de promoverem economia de energia quando utilizadas como matéria-prima 

(SAVASTANTO Jr, 2000).  

Por outro lado, se as fibras vegetais têm sido estudadas para melhorar algumas 

características dos compósitos cimentícios, isso  vem ocorrendo pelo reaproveitamento das 

mesmas, em geral, coletadas como expurgo de sistemas agrícolas restritos a algumas regiões do 

país ou mesmo após o descarte como lixo. E, por isso, sua utilização em sistemas produtivos de 

larga escala ainda precisa ser avaliada com critérios que levem em conta o ciclo de vida do 

material e custos de produção. Dessa forma, quanto mais simples for o processo de produção, 
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sem significativos tratamentos da fibra ou modificações da matriz cimentícia, melhores serão as 

oportunidades de desenvolver arranjos produtivos comercialmente viáveis, além de sustentáveis. 

Por essas razões, neste trabalho, são estudados compósitos feitos a partir de argamassas de 

cimento leve (com adição de EVA, copolímero Etileno Acetato de Vinila), com modificações da 

incorporação de cimento, substituído em parte por adições de minerais, e utilização de fibras de 

piaçava in natura, sem tratamentos superficiais. Espera-se, dessa maneira, evitar sistemas 

produtivos muito onerosos e permitir o emprego do material para algumas aplicações industriais 

específicas da construção civil, como a fabricação de blocos de alvenaria, por exemplo. 

Vale ressaltar que a Bahia apresenta-se como grande produtora de fibras naturais, com 

destaque para as fibras de coco, sisal e, especialmente para a região cacaueira, piaçava. Por isso, 

neste estudo as fibras de piaçava foram escolhidas para produção dos compósitos. 

Assim como as fibras vegetais, outros tipos de materiais, como por exemplo, os resíduos 

de EVA, descartados pelas indústrias calçadistas da região, vêm sendo estudados como materiais 

alternativos para a incorporação em compósitos de matriz cimentícia, (SILVA, 2012).  Outros 

estudos (SANTIAGO, 2008; IDELFONSO, 2007; POLARI FILHO et al., 2003) envolvendo o 

EVA geralmente são voltados a produção de argamassas leves sem adição de fibras, sendo o 

agregado leve obtido pela simples trituração dos resíduos que são oriundos do processo produtivo 

de calçados, sem tratamentos especiais. 

Diante disso, a presente pesquisa busca avaliar a influência da incorporação de agregados 

leves reciclados de EVA e fibras vegetais de piaçava sobre a resistência dos compósitos assim 

formados, avaliando parâmetros da mistura, como a variação da porcentagem de incorporação 

desses materiais e também o tamanho de grão do agregado leve reciclado de EVA. 

Pretende-se, com isso, encontrar uma “matriz ideal”, em termos de trabalhabilidade e 

comportamento mecânico (resistência à compressão, flexão e tração na flexão), obtidos pela 

incorporação inicial do EVA. E, posteriormente, com a “matriz ideal” com EVA selecionada, 

produzir outros compósitos, a partir da adição de fibras de piaçava dispersas (em diferentes 

tamanhos) aleatoriamente. Nesse contexto, o foco da pesquisa passa a ser a investigação da 

influência da variação do volume destas fibras sobre o comportamento mecânico dos compósitos. 

Espera-se que a incorporação das fibras de piaçava na “matriz ideal com EVA” promova a 

recuperação da resistência perdida pela adição do EVA (SILVA, 2012), e, a depender da mistura, 
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uma melhora na ductibilidade e tenacidade do material, tanto em relação à matriz com EVA 

quanto com relação à matriz de argamassa. 

As argamassas assim estudadas poderão futuramente ser aplicadas na indústria de pré-

moldados, em aplicações que se requer conforto térmico, como em construções rurais, produção 

blocos de alvenaria, e outros produtos da construção civil, onde o fator resistência/peso é um 

requisito técnico importante para o projeto.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a resistência de compósitos de argamassa leve, produzidas com agregados leves 

reciclados de EVA, e reforçados com fibras vegetais de piaçava, visando o desenvolvimento um 

novo material que poderá futuramente ser aplicado na construção civil. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

 

a) estudar diferentes teores de incorporação de agregados leves, com base em suas 

granulometrias, para a fabricação de argamassas de cimento leve especiais; 

b) encontrar a proporção ideal de fibras vegetais de piaçava na mistura, com base na 

resistência e elasticidade; 

c) avaliar a influência da incorporação dos agregados leves de EVA e das fibras vegetais 

de piaçava sob a trabalhabilidade das misturas obtidas; 

d) determinar algumas propriedades mecânicas a partir de ensaios de tração na flexão e 

compressão das misturas produzidas. 

 

 

  



24 
 

  

3. JUSTIFICATIVA 

 

A inovação tecnológica tem sido fator fundamental para a manutenção das empresas no 

mercado atual, altamente competitivo. Exigências relacionadas não somente a qualidade e 

eficiência, mas também à preservação do meio ambiente, são hoje referenciadas como elementos 

de escolha por parte dos consumidores. Sendo assim, a busca pelo reaproveitamento de materiais, 

ou busca por novas aplicações mais econômicas e específicas dos mesmos, é uma opção lógica 

para o projeto de novos produtos. 

Esses novos produtos têm surgido a partir do desenvolvimento dos materiais compósitos, 

que reúnem características, por vezes, combinadas a partir de aspectos como o desempenho, a 

estrutura, as propriedades intrínsecas e o processamento.  

No caso da construção civil, ambiente altamente atraente para o surgimento de tecnologias 

mais sustentáveis, novos materiais vêm sendo estudados para esse fim. Swamy (1990), em seu 

trabalho sobre o uso de compósitos com fibras vegetais para a produção de componentes pré-

fabricados como telhas e placas, afirma que a aplicação desses compósitos pode contribuir de 

maneira significativa para o crescimento sustentável e acelerado da infra-estrutura em países em 

desenvolvimento, aproveitando-se, em alguns casos, dos recursos naturais disponíveis.  

No caso da Brasil, e mais ainda, no caso da Bahia, tem-se a disposição arranjos produtivos 

voltados para exploração dessas fibras já consolidados. No caso da piaçava, são destaques os 

municípios baianos de Ilhéus, Nilo Peçanha, Cairu e Ituberá, responsáveis por 85% do total 

registrado (IBGE, 2010). Essas fibras quando não usadas, por vezes, são descartadas como lixo 

ou queimadas. 

Em contrapartida, a aplicação de produtos a base de cimento amianto do tipo cristólia, no 

Brasil, é ainda praticada pela construção civil, mesmo se conhecendo os males que essas fibras 

podem causar à saúde humana. O Brasil tem leis que regulam a produção e comércio de minérios, 

sendo que em alguns estados foram promulgadas leis que proíbem a venda de produtos à base de 

amianto. Mas existem questionamentos no Supremo Tribunal de Justiça – STF que ainda 

persistem e, até o presente momento, não há uma definição sobre a questão. Propostas 

alternativas estão sendo estudadas para a substituição desse tipo de fibra, que em muitos países já 

tem sua utilização proibida, em especial na Europa. Neste cenário, a substituição das fibras de 

amianto por fibras vegetais é extremamente benéfica, principalmente sob o ponto de vista da 
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preservação ambiental. A grande disponibilidade, principalmente em países de clima tropical 

(como é o caso do Brasil), baixo custo e pequena demanda por energia para obtenção, são 

algumas de suas vantagens (SANTOS, 2006).  

Pesquisas envolvendo compósitos de matriz cimentícia reforçados com fibras vegetais 

vêm ganhando espaço no cenário nacional, onde a grande maioria dos resultados obtidos até 

então apontam que o uso de fibras vegetais como reforço da matriz frágil cimentícia proporciona 

em certos casos melhorias significativas na ductibilidade e tenacidade do material (TOLEDO 

FILHO et al., 2009; LIMA, 2004).  

A eficiência das fibras vegetais nos compósitos pode ser medida com base no aumento da 

ductibilidade e tenacidade do material, mas isso depende de várias características da fibra, uma 

vez que a melhoria das propriedades mecânicas da matriz frágil de cimento está correlacionada a 

alguns parâmetros essenciais como, por exemplo, o processo de transferência de tensões da 

matriz para a fibra, aderência da fibra à matriz cimentícia, além de características dimensionais 

das fibras e outros aspectos como teor de incorporação e dispersão na matriz do compósito 

(BENTUR E MINDESS, 1990). 

O aperfeiçoamento desses compósitos depende, por vezes, da realização de tratamentos 

superficiais, que visam buscar aumentar a durabilidade das fibras imersas nas matrizes 

cimentícias. Esses tratamentos químicos também são empregados para garantir uma melhor 

adesão entre a fibra e a matriz.  Todavia, podem se tornar custosos do ponto de vista da cadeia 

produtiva e também sob a ótica da sustentabilidade. Alternativamente, é possível usar a fibra in 

natura, ou com pequenos tratamentos térmicos superficiais, com modificações da matriz 

cimentícia e produção de argamassas especiais, preparadas a partir da adição de materiais 

pozolânicos, em substituição dos cimentos tradicionais. 

Estudos com fibras de sisal, juta, coco, curauá, babaçu, entre outras se dividem 

basicamente pelas aplicações industriais e características dos compósitos desenvolvidos, 

conforme pode ser verificado nos trabalhos apresentados no encontro do RILEM, no Rio de 

Janeiro, em 2011. É possível perceber que os estudos mais recentes se dividem, em maior 

destaque, pela tentativa de se usar as fibras curtas ou o uso de fibras longas, conforme as 

aplicações desejadas. Nas aplicações das fibras curtas, destacam-se os métodos de tratamento 

para produção de “fibrocimento”, com a transformação do material em poupa, para produção de 

elementos da construção que antes utilizavam fibras de amianto, banido em alguns países pelos 
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riscos a saúde humana, em especial na Europa, o do tipo amianto anfibólio. Em contrapartida, 

fibras mais longas, permitem não apenas a produção de elementos tradicionais como também 

novos sistemas estruturais, onde as fibras modificam o comportamento do material quando 

iniciado o processo de microfissuração, permitindo atingir novos limites de deformação e, assim, 

novas aplicações industriais.  

O fato é que ainda não são conhecidas todas as possibilidades de aplicação desse material, 

especialmente quando combinado o efeito de reforço da fibra, em diferentes comprimentos e 

proporções para produção de argamassas leves reforçadas com essas fibras. 

Em paralelo, também ganham notoriedade as pesquisas que incorporam apenas agregados 

leves a matrizes cimentícias. Na construção civil, agregados leves de EVA, EPS, borrachas de 

pneus, entre outros materiais, são obtidos por meio da reciclagem de resíduos descartados pelas 

indústrias que, geralmente, são ou incinerados ou jogados nos aterros sanitários, ocupando 

grandes volumes, (IZQUIERDO, 2011; SANTIAGO, 2008). 

Os resíduos de EVA empregados nesta pesquisa, por exemplo, são oriundos da indústria 

calçadista, e na região de Itabuna encontram-se inseridas algumas fábricas produtoras de calçados 

e materiais esportivos, que chegam a descartar 30% do material recortado durante a fabricação 

dos moldes a partir de placas de EVA (ARAÚJO, 2011). 

Quando incorporados na matriz cimentícia, os agregados leves de EVA levam a uma 

redução considerável da resistência à compressão em relação à matriz pura (SANTIAGO, 2008; 

GARLET, 1998; POLARI FILHO, et al., 2005; IZQUIERDO, 2011).  Observa-se também uma 

redução considerável na densidade dos compósitos analisados, sendo este um fator importante 

para algumas aplicações, principalmente na indústria de pré-moldados, na produção de blocos de 

alvenaria, telhas, entre outros. Componentes do tipo blocos ou telhas mais leves proporcionam 

uma maior facilidade de transporte e movimentação nas obras, favorecendo a economia e 

dinâmica das operações. 

Uma das possíveis aplicações do uso do EVA é a fabricação de blocos de alvenaria, tema 

que vem sendo largamente pesquisado (PIMENTEL et al, 2005). Nessa indústria, mesmo em 

pequenas fábricas pesquisadas na região (Fonseca, 2011), a produção é de aproximadamente 

2000 blocos por dia, em média. Dessa forma, qualquer que seja a tecnologia desenvolvida com 

vistas em economia e desempenho, ou de forma mais ampla a sustentabilidade, deve considerar a 

escala de produção. Uma solução que modifique substancialmente os arranjos produtivos pode 



27 
 

  

ser rejeitada pelo mercado, caso diminua a quantidade de blocos produzidos por dia, por 

exemplo. Melhor seria se tais modificações fossem facilmente adaptadas aos sistemas produtivos 

atuais. Nesse sentido, a incorporação de EVA e fibras vegetais in natura pode ser vantajosa, na 

medida em que substitui parte do cimento, material nobre, por outros materiais mais leves, como 

o EVA, reforçado em parte pelas fibras vegetais. 

Assim, um dos desafios a se enfrentar não é apenas teórico, mas, sobretudo, de caráter 

prático. Não basta produzir um material novo, mas é essencial adaptá-lo facilmente aos arranjos 

produtivos já existentes. Para isso, a mistura “ideal” desses materiais deve proporcionar a 

produção de uma argamassa leve, resistente e “trabalhável”, isto é, não pode ser muito seca ou 

muito úmida, e deve ser capaz de preencher facilmente as fôrmas ou máquinas de produção, em 

larga escala, de modo a não deixar defeitos de fabricação e facilitar seu manuseio.  

Estudos realizados na UESC com compósitos leves reforçados com fibras de piaçava 

(Silva, 2012) permitem concluir que a incorporação das fibras vegetais leva a uma restituição de 

parte da resistência do material, perdida a partir da adição de agregados leves, no caso o EVA, 

uma vez que tais agregados diminuem consideravelmente a resistência, dependendo da proporção 

e granulometria dos mesmos na mistura.  

De fato, a incorporação desses materiais, fibras e agregados leves, são prejudiciais à 

matriz cimentícia, na medida em que adicionam vazios ao material, que podem ser considerados 

defeitos. O que nem sempre se manifesta em determinadas condições de solicitação. Sendo 

assim, avaliar o comportamento desses compósitos em relação a alguns parâmetros mecânicos de 

base, como a resistência à compressão, tração e flexão, por exemplo, parece ser tarefa primeira na 

busca pelo conhecimento das características e comportamento desse material. 

Deve ser conhecida a medida ideal dessas misturas, tendo em vista a busca por novas 

características e aplicações para o compósito. E, diferentemente da maioria dos trabalhos 

encontrados na literatura, onde a influência da incorporação desses materiais sob o 

comportamento mecânico é avaliada de maneira isolada (somente EVA ou somente fibras), 

pretende-se aqui analisar também a influência desses dois materiais simultaneamente na matriz 

cimentícia. 

Portanto, com base na variação dos tamanhos e teores de EVA e fibra de piaçava 

incorporada na matriz cimentícia, busca-se, nesta pesquisa, avaliar a resistência desses 

compósitos. Mais do que isso, avaliar como tais parâmetros podem afetar a trabalhabilidade do 
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material, buscando desenvolver um material que seja leve e suficientemente resistente para 

algumas aplicações. 
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4. ESTADO DA ARTE 

 

4.1 Descrição do Arranjo Produtivo 

 

4.1.1 Caracterização do Processo de Obtenção das Fibras de Piaçava – Visita Técnica à Fazenda 

São Miguel (Itacaré-BA) 

 

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

piaçaba. Tal espécie é cultivada no Sul do Estado da Bahia, e é na verdade considerada endêmica. 

O nome vulgar piaçava é de origem tupi, traduzido como “planta fibrosa” com a qual se faz 

utensílios caseiros e outros produtos como vasouras, por exemplo, além de ser muito utilizada 

como cobertura de casas e pequenas estruturas como quiosques e caramanchões, Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Estruturas típicas de coberturas (tipo quiosques) feitas com fibras de piaçava 

 

A quantidade coletada de fibras de piaçava no Brasil em 2010 somou 63.776 toneladas, 

muito embora tenha sido 11,1% menor que a obtida em 2009, quando foram produzidas 72.232 

toneladas. A Bahia, com 61.538 toneladas de piaçava, foi o principal estado produtor, seguido 

pelo Amazonas, com 2.230 toneladas e Maranhão, com 9 toneladas.  
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Na Bahia, encontram-se 17 dos 20 maiores municípios produtores de piaçava do Brasil, 

que, juntos com três municípios amazonenses, são responsáveis por 99,7% da produção nacional. 

No caso da Bahia, destacam-se os municípios baianos de Ilhéus, Nilo Peçanha, Cairú e Ituberá, 

responsáveis por 85,0% do total registrado (IBGE, 2010). Na Tabela 4.1, é possível verificar um 

comparativo cronológico da produção anual de fibras de piaçava, de 2004 a 2009. 

 

Tabela 4.1 – Dados de produtividade de piaçava na Bahia e na Amazônia 

Ano Produção  

(Toneladas) 

Participação % 

(Piaçava da Bahia) 

Participação % 

(Piaçava da 

Amazônia) 

2004 96.173 90,0 10,0 

2005 86.550 89,7 10,3 

2006 80.942 88,7 10,3 

2007 82.096 88,5 11,5 

2008 78.167 87,6 12,4 

2009 72.232 97,7 2,3 

Fonte: Guimarães, 2010.  

 

As fibras produzidas pela piaçaveira são longas, resistentes, rígidas, lisas, e de textura 

impermeável e de alta flexibilidade. A palmeira se desenvolve bem em solos de baixa fertilidade 

e com características físicas, por vezes, inadequadas para a exploração econômica de outros 

cultivos.  

Bondar apud (Silva e Roman, 2003) indica uma produção média de 8 kg a 10 kg de 

fibra/planta/ano, mas esses dados são controversos, uma vez que outros pesquisadores 

encontraram valores inferiores de produção, da ordem de 1,2 kg a 3 kg fibra/planta/ano 

(PAMPONÉT, 2009). As fibras classificadas como de primeira qualidade representam 60% do 

peso total, as fibras de segunda 25% e a borra 15%. Na Tabela 4.2, encontram-se apresentados 

alguns dados relativos ao sistema de manejo da piaçaveira (MOREAU, 1997). Verifica-se que 

embora a produção na mata (por planta) seja menor que nas condições de cultivo, os rendimentos 

(por ha) não são muito diferentes. 
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Tabela 4.2 – Produtividade e rendimento da piaçava em 3 tipos de manejo 

Sistema de 

manejo 

Produção média 

(kg/pl) 

Nº de 

piaçaveiras/ha
a 

Produção  

@/há 

Valor bruto
b  

(R$) 

Mata  2,13 1672 223 2.676,00 

Pastagem 3,35 960 201 2.412,00 

Cultivo 3,32 1110 230 2.760,00 

a 
Média dos municípios de Ilhéus, Cairu e Canavieiras. 

b
 Valor considerado para cálculo: R$ 12,00/@ 

Fonte: Moreau, 1997. 

 

A necessidade de pequenos recursos financeiros para o plantio, manutenção e exploração, 

tornam a piaçaveira uma opção agrícola atraente, em especial no Sul da Bahia, uma vez que 

também pode ser explorada em sistemas agro-silvestres do tipo “consorciado”, isto é, junto com 

outras culturas. No caso da região cacaueira, junto com o próprio cacau, na mata ou cabruca. 

Segundo Monteiro et al (2006), as principais aplicações das fibras de piaçava se dão na 

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

tapetes e telhados. Calcula-se que cerca de 20% da produção das fibras é desprezado por essas 

indústrias. Em alguns casos, 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. 

Nesta pesquisa, a escolha das fibras de piaçava se deve a necessidade de encontrar um 

material que seja oriundo da região cacaueira, com áreas plantadas em ambiente de cabruca, isto 

é, em meio à mata nativa e que permite o crescimento das piaçaveiras em meio à mata, o que 

ocorre sem uma competição predatória.  

O levantamento das informações referentes ao processo produtivo local das piaçavas foi 

feito com base em informações primeiramente coletadas junto a CEPLAC – Comissão Executiva 

do Plano da Lavoura Cacaueira, de onde partiu o levantamento de informações quanto a possíveis 

fazendas produtoras. 
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Buscou-se então, como exemplo, um levantamento do processo produtivo junto a Fazenda 

São Miguel, de propriedade do Engenheiro Agrônomo Carlos Alex Guimarães. A fazenda fica 

localizada no município de Ilhéus, nas proximidades da divisa com o município de Itacaré, mais 

precisamente no km 43 da Rodovia Ilhéus-Itacaré. A fazenda é dedicada ao plantio de cacau e 

piaçava, com maior renda voltada para exploração da piaçava.  

Nessa região, que se estende de Itacaré até Valença, concentra-se a maior parte dos 

plantios de piaçava, sendo juntamente com o município de Una e Canavieiras alguns dos maiores 

produtores na Bahia. Atualmente, de acordo com o Eng. Carlos Alex, a fazenda São Miguel 

possui uma área plantada estimada de 250 a 300 hectares, com aproximadamente 400.000 plantas 

em vários espaçamentos.  

A fazenda escolhida permite ilustrar de forma bastante didática os arranjos produtivos 

locais. A piaçaveira é uma espécie endêmica que cresce naturalmente na mata, sem 

necessariamente respeitar um ordenamento que esteja ligado a um processo sistemático de 

manejo. Dessa forma, há uma notória dificuldade de controle do plantio e exploração dessa 

cultura.  

Para avaliar o arranjo produtivo, foi realizada uma visita técnica na Fazenda São Miguel, 

no dia 12 de agosto de 2011, tendo a equipe de pesquisadores sido recebida na ocasião pelo Eng. 

Agrônomo Carlos Alex, que respondeu um questionário sobre o processo de produção da fibra, 

não incluindo o beneficiamento, que é realizado em armazéns na cidade de Ilhéus-BA. O 

questionário visou esclarecer pontos referentes a elementos do arranjo produtivo que vão desde as 

etapas de produção até os custos de colheita.  

No que se refere à obtenção das fibras de piaçava na fazenda, observaram-se as etapas que 

vão da coleta do fruto até a colheita.  

 

4.1.1.1 Coleta e Escolha de Frutos para Plantio  

 

Na Figura 4.2, encontra-se ilustrada uma amêndoa do fruto da espécie Attalea Funifera 

Martius (conhecida popularmente como “Piaçaveira da Bahia”) em fase de plantio. Para a 

produção dos vasilhames, onde os frutos são plantados, utilizam-se garrafas PET recicladas. 
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Figura 4.2 – Fruto de piaçava da espécie Attalea Funifera Martius plantado 

 

O maior emprego da amêndoa do fruto atualmente é como semente para a formação das 

mudas. No entanto, segundo o Engº Agrônomo Carlos Alex, estes frutos também constituem uma 

fonte alternativa de energia, tendo efeito que pode ser comparado ao carvão de pedra, isto quando 

são submetidos a queima direta em forno industrial para a produção de carvão.  

Na Figura 4.3, apresenta-se o carvão obtido a partir de amêndoas de fruto da piaçaveira 

Attalea Funifera Martius.  

 

 

Figura 4.3 – Carvão obtido a partir da queima em forno industrial de frutos da piaçaveira Attalea 

Funifera Martius 
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4.1.1.2 Formação de Mudas 

 

Após um determinado período do plantio, os frutos são colocados em ambientes propícios 

para que ocorra a germinação de mudas de piaçava (Figura 4.4).   

 

 

Figura 4.4 – Mudas de piaçava em processo de germinação 

 

4.1.1.3 Plantio no Campo 

 

Esta etapa consiste na seleção de mudas que já estão prontas para serem plantadas em 

campo, de forma que, somente após a “idade de germinação”, as mudas são levadas para 

plantio. Na Figura 4.5, são apresentadas mudas prontas para serem plantadas em campo. 
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Figura 4.5 – Mudas selecionadas para plantio em campo  

 

4.1.1.4 Manejo e Manutenção do Plantio  

 

Engloba os processos necessários para que ocorra o correto crescimento das plantas de 

piaçava, tais como roçagem, adubação, combate a pragas, etc.  

 

4.1.1.5 Colheita 

 

Consiste na última etapa do “arranjo produtivo” da fazenda São Miguel. De acordo com o 

responsável pela fazendo, o Engº Agrônomo Carlos Alex, o tempo médio para que as fibras 

possam ser colhidas nas piaçaveiras é de sete (7) anos após o plantio das mudas. As fibras são 

retiradas em forma de “fitas” das piaçaveiras, por funcionários especializados em colheita de 

piaçava (conhecidos como “piaçaveiros”), de maneira manual. Até o momento da visita, a 

fazenda contava com 25 funcionários de carteira assinada, sendo estes responsáveis por 

atividades que vão desde o plantio das amêndoas de fruto até o a colheita das fibras. Na Figura 

4.6, é possível observar o momento em que um “piaçaveiro” colhe “fitas” de fibras de uma 

piaçaveira. 
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Figura 4.6 – Piaçaveiro colhendo “fitas” de fibras de uma piaçaveira 

 

As fitas de fibras obtidas após a colheita podem ser vistas na Figura 4.7. 

 

  

Figura 4.7 – “Fitas” de fibras obtidas após a colheita na piaçaveira 

 



37 
 

  

As “fitas” de fibras, ilustradas na Figura 4.7, são chamadas de fibras brutas, que, após o 

processo de limpeza (separação), dão origem as fibras de piaçava, Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 – Fibras de piaçava em forma de fardos 

 

E as fibras tipo borra, em geral mais largas, e formadas por agrupamentos de fios mais 

finos, podem ser vistos na Figura 4.9.  

 

 

Figura 4.9 – Fibras tipo borra em forma de fardos 
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Desse processo de separação, também são geradas as sobras ou bagaço (Figura 4.10). 

Depois da separação, as fibras são pesadas e amarradas em fardos. 

 

 

Figura 4.10 – Sobra (bagaço) do processo de limpeza das fibras brutas 

 

Tanto a fibra de piaçava quanto a fibra tipo borra são comercializadas em fardos com 

pesos variáveis, enquanto que as sobras (bagaço) não possuem valor comercial, sendo muitas 

vezes queimadas.  

Os ”piaçaveiros” recebem o equivalente a R$ 11,00 e R$ 5,00 para cada arroba de fibra de 

piaçava e fibra do tipo borra produzida, respectivamente. A fibra de piaçava é vendida a R$ 

28,00/arroba e a fibra tipo borra R$ 15,00/arroba, sendo a quantidade de fibra tipo borra gerada 

após o processo de separação de aproximadamente 20% da quantidade de fibra de piaçava 

produzida. A fibra de piaçava é comercializada em armazéns especializados no beneficiamento 

dessas fibras, já a borra é vendida para pequenos produtores que utilizam as fibras para a 

construção de coberturas de cabanas e quiosques. 

Com base no produtor, a piaçava deve ser colhida apenas uma vez por ano, permitindo a 

formação de fibras mais longas e de melhor valor comercial. 
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Quando questionado sobre a quantidade de sobra (bagaço) produzida, o Eng. Carlos Alex 

afirmou que nunca foi realizado um cálculo para estimar tal quantidade. No momento da visita, 

pôde-se perceber que o volume de bagaço locado em um determinado espaço da fazenda era 

significativo quando comparado ao volume total produzido, apesar de não ter sido possível 

levantar tais quantitativos. 

 

4.1.2 Caracterização do Processo de Obtenção dos Resíduos de EVA – Visita Técnica à 

Indústria Penalty S/A (Itabuna-BA) 

 

Para que fosse possível caracterizar o processo de obtenção dos resíduos de EVA, 

realizou-se, no dia 20 de outubro de 2011, uma visita técnica a uma indústria fabricante de 

materiais esportivos situada no município de Itabuna-BA, a Penalty S/A.  

O agregado leve de EVA utilizado na presente pesquisa é obtido por meio da reciclagem 

de sobras de EVA oriundas do processo de produção de bolas esportivas. O EVA chega à fábrica 

em forma de placas retangulares e quadradas (de dimensões 1 m x 1 m e 1 m x 1,2 m – largura x 

comprimento), sendo posteriormente encaminhadas ao processo de corte dos “gomos” usados na 

produção das bolas. Na Figura 4.11, é apresentada uma placa de EVA após o processo de corte 

para a obtenção de gomos. 

 

 

Figura 4.11 – Placa de EVA após o processo de corte para a obtenção de gomos utilizados para 

produção de bolas 
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A placa de EVA ilustrada na Figura 4.11 representa as sobras (descartes) de EVA, que 

atualmente não possui nenhum tipo de reaproveitamento, sendo armazenadas em galpões (Figura 

4.12) e posteriormente encaminhadas para o processo de incineração. Segundo o coordenador de 

segurança do trabalho, que na ocasião da visita ficou responsável pelo fornecimento de 

informações, aproximadamente 800 kg de resíduos de EVA são produzidos por mês. Para se ter 

uma ideia do desperdício, para a produção de uma bola de campo de 12 gomos, há uma perda de 

aproximadamente 38,6% por placa de EVA, considerando a diferença de peso entre as placas 

antes e após o processo de corte. 

 

 
Figura 4.12 – Fardos de sobras (resíduos) de EVA armazenados em um galpão 

 

4.2 Agregados Leves para Argamassas 

 

Argamassas são misturas das pastas de cimento com agregados naturais (ou artificiais) de 

pequena granulometria. O cimento é um material em forma de pó, constituído de silicatos e 

aluminatos de cálcio, e é obtido por processos industriais pela combinação de calcário e argila, 

por calcinação em fornos para produção do clínquer. As reservas de calcário e argila são 

esgotáveis e a exploração em jazidas provoca a degradação ambiental das áreas exploradas. 

Dessa forma, encontrar novas maneiras de produzir produtos de origem cimentícia tem levado a 

pesquisas cujo foco é diminuir o consumo de cimento, seja pela incorporação de aglomerantes 

pozolânicos, substitutivos, ou cargas reativa ou amorfas, como os agregados leves (SANTIAGO, 

2008). 
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Os agregados leves podem ser agrupados em duas classes: naturais e artificiais. Os 

agregados leves naturais como, por exemplo, as escórias vulcânicas e a pedra pômes, não são 

muito usados em função da grande variabilidade de suas propriedades e dificuldade de obtenção, 

pois as jazidas não são de fácil acesso. Os agregados leves artificiais são obtidos por meio de 

processos industriais. São exemplos de agregados leves artificiais as escórias expandidas, 

folhelhos, argila, poliestireno expandido (EPS) e os já citados resíduos de EVA descartados pelas 

indústrias calçadistas. 

  

4.2.1 EPS 

 

 O EPS (Poliestireno Expandido – isopor) é um plástico celular rígido, resultado da 

polimerização do estireno em água. É formado por pérolas que apresentam 98% de ar e apenas 

2% de poliestireno em seu volume. Em um metro cúbico do material existem de 3 a 6 bilhões de 

células fechadas e cheias de ar (ABRAPEX, 2006). As aplicações do isopor na construção civil 

são variadas, salientando que o poliestireno expandido, além de ser um excelente material de 

isolamento térmico, pode também ser usado em sistemas construtivos. As suas principais 

vantagens são a baixa condutibilidade térmica, leveza, baixa absorção de água, resistência 

química e à flexão (caso das lajes pré-fabricadas), e também é considerado inócuo e adaptável 

aos produtos. 

O EPS foi estudado por Lopes et al.  (2011) para composição de argamassas leves (com 

uso de cimento tipo CP II-E 40-RS), reforçadas com fibras vegetais, Figura 4.13 (a). Isso foi 

possível pela incorporação de EPS à argamassa. Foram ensaiados corpos-de-prova de tração na 

flexão e compressão, com objetivo de avaliar a produção de novos tipos de blocos de alvenaria, 

com seções vazadas pelo emprego de fôrmas perdidas de garrafas PET, Figura 4.13 (b), que estão 

sendo desenvolvidos com base em projetos de pesquisa na UESC, apoiados pela FAPESB, como, 

por exemplo, o bloco Bioleve
®
. 
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(a) Disposição dos materiais em corpos-de-prova  (b) Bloco Bioleve
®

 

Figura 4.13 – Compósitos de cimento leve de EPS, Fonte: Lopes (2011) 

 

 

4.2.2 EVA 

 

Conforme Garlet (1998) e Santos (2007), o composto de EVA é constituído por resina de  

EVA, agente de expansão, agente reticulante, cargas, ativadores e auxiliares de processo, além de 

outros polímeros como a borracha. O EVA é formado pelo encadeamento de sequências 

aleatórias de polietileno e poli (acetato de vinila), sendo mais utilizado pela indústria calçadista a 

versão termofixa do copolímero, esta contém de 18-28% de teor de acetato de vinila (ZATTERA 

et al, 2005). A versão termoplástica ou termofixa depende do teor de acetato de vinila. O EVA 

utilizado nesta pesquisa, oriundo da indústria calçadista, é termofixo, isto é, após moldado não 

pode ser facilmente fundido e remoldado novamente. Isso limita sua reutilização em alguns 

processos de reciclagem.  

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

e expandidas usadas para produzir solados, entressolas e palmilhas na indústria calçadista, a qual 

é responsável por aproximadamente 69% do mercado de EVA no Brasil. E de acordo com a 

Associação Brasileira da Indústria de Plásticos (ABIPLAST, 2009 apud PREZZOTO, 1990), o 
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consumo de EVA no Brasil foi de 52 mil toneladas em 2009, o que representa 1% do total de 

resinas termoplásticas no Brasil. 

Como é difícil de reciclar, e não sendo biodegradável, podendo levar até 450 anos para se 

decompor, o resíduo de EVA acaba sendo descatado como lixo, em depósitos cada vez maiores 

(GARLET e GREVEN, 1997). Esses resíduos são, em geral, dispostos a céu aberto, provocando 

danos ambientais e risco de incêndios. 

Uma alternativa seria o uso do mesmo na indústria de cimento, de modo a evitar que esses 

resíduos sejam descartados em células de aterro sanitário. O setor calçadista brasileiro tem feito o 

descarte do EVA como combustível no processo de produção de cimento (co-processamento). 

Todavia, essa solução apresenta entraves financeiros, se tornando onerosa para as indústrias de 

calçado que são obrigadas a pagar as cimenteiras para realizar o processo, incluindo o transporte 

(MONTAGNOLI, 2010). 

Outra aplicação é seu emprego na forma moída na produção de argamassas colantes 

(SILVA, 2002) destinadas ao assentamento de revestimentos cerâmicos. Nos estudos realizados 

por Silva (2002), verificou-se que, independentemente da idade e do tipo de cura do cimento, o 

EVA modifica substancialmente a microestrutura das pastas, uma vez que interage física e 

quimicamente com o cimento, em especial na fase aquosa da pasta. 

Ao adicionar-se o EVA nas pastas de cimento, as partículas desses materiais tornam-se 

dispersas (SAKAI, 1995 apud SILVA 2002), e gradativamente forma-se um gel hidratado, com a 

saturação da fase aquosa por hidróxido de cálcio, formado durante a hidratação. Há uma 

deposição parcial das partículas poliméricas sobre os agregados, sobre os grãos de cimento 

anidros e sobre as novas superfícies formadas. Em decorrência das coberturas poliméricas sobre 

os grãos de cimento hidratado, reduzem-se as taxas de dissolução da fase anidra. Essa formação 

ocorre em função do tamanho dos grãos de EVA incorporados na pasta.  

Sakai e Sugita (1995 apud SILVA, 2002) verificaram que as partículas poliméricas vão 

sendo confinadas nos vazios capilares, e, em determinado momento, coalescem, formando um 

filme com a secagem da mistura, onde o pó de EVA é obtido por emulsão e polimerização, sob 

pressão e elevadas temperaturas. O filme polimérico, obtido pela adição de pó de EVA nas 

argamassas cimentícias, fica em torno dos grãos de cimento e envolvendo os agregados. Tendo 

sido observada a formação de filmes poliméricos apenas na interface da pasta com outros 

materiais e na superfície de evaporação das argamassas poliméricas. As partículas permanecem 
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dispersas na matriz cimentícia, promovendo efeitos distintos sobre as características da 

argamassa. 

Na questão que envolve as reações químicas entre o EVA e a matriz cimentícias, há uma 

divergência de opiniões. Uma parte desses pesquisadores defende que não ocorrem reações 

químicas entre o látice polimériico e as argamassas e concretos, formando-se uma co-matriz 

monolítica (MONTAGNOLI, 2010). Outras pesquisas indicam que há uma reação química, além 

da interação física, resultando em compostos complexos e com modificação das fases de 

hidratação da pasta cimentícia. Segundo Ohama (1998 apud MONTAGNOLI, 2010), a interação 

se daria de forma iônica. Existe um consenso, todavia, que os polímeros poderiam obstruir a 

nucleação e crescimento de cristais de hidróxido de cálcio.  

Nos estudos realizados por Montagnoli (2010), verifica-se que a interação entre íons de 

cálcio do cimento e ânions do acetato do EVA pode formar acetato de cálcio, que se decomporia 

durante o aquecimento formando carbonato de cálcio. Outra hipótese é que as hidroxilas 

formadas durante a fase de aquecimento, nas reações exotérmicas de hidratação do cimento, 

podem interagir com o álcool polivinilico, presente como sulfactante das partículas do EVA e 

como produto da hidrólise alcalina dos grupos acetatos, levando a formação de fases 

carbonáticas.  

Portanto, considerando a dificuldade de reprocessamento e a complexidade para produção 

de pó de EVA por emulsão e polimerização dos componentes, os resíduos de EVA pós-consumo, 

moídos e sem tratamentos químicos especiais, têm sido utilizados na produção de concretos leves 

e argamassas leves na construção civil, (SANTIAGO, 2008;  KALIA,  KATHIB, KAUR,  2008; 

PANYAKAPO, PANYAKAPO, 2008; PIMENTEL et al., 2005).  O uso desse material agregado 

para a produção de concretos ou argamassas é uma forma econômica e ecológica de reduzir o 

grande impacto produzido por esses resíduos.  

No entanto, a sua utilização como agregados leves em compósitos de matrizes cimentícias 

provoca uma redução na resistência à compressão dos compósitos (SANTIAGO, 2008; POLARI 

FILHO, et al., 2003). Para compensar tais perdas, 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, 2010). 
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4.3 Fibras Vegetais 

 

4.3.1 Componentes Químicos e Aspectos Morfológicos Gerais 

 

A compreensão dos componentes químicos e aspectos morfológicos gerais de uma fibra 

vegetal são fundamentais para a seleção das fibras, por suas características, para aplicação em 

matrizes compósitas, e, sobretudo, para entender alguns dos modos de aderência entre a matriz-

fibra. 

As moléculas de celulose raramente são encontradas individualmente nas paredes das 

células que formam a madeira, sendo encontradas em unidades denominadas de fibrila elementar. 

Segundo Bodgi e Jayne (1982) cada fibrila elementar contém um arranjo de 50 a 80 moléculas de 

celulose alinhadas. 

As fibrilas elementares são agregadas em unidades sob a forma de feixes mais largos, 

denominados microfibrilas. Segundo Blass et al (1995), em cada microfibrila existem cerca de 

100 a 2000 moléculas de celulose. Na microfibrila, a celulose encontra-se embebida em uma 

matriz de hemicelulose que é envolvida por lignina.  

A parede celular é composta por duas paredes denominadas de parede primária e parede 

secundária. A parede primária é formada assim que a célula atinge o seu tamanho final. Essa 

parede é muito fina e é constituída por um arranjo de microfibrilas disposto em maneira aleatória. 

Na Figura 4.14, é possível observar um esquema de um fragmento de molécula de celulose e suas 

estruturas internas. 
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Figura 4.14 – Diagrama esquemático de fragmento de molécula de celulose e suas estruturas 

internas, adpatado do autor, Fonte: MUSSIG (2010) 

 

4.3.1.1 Celulose 

 

De acordo com Mussig (2010), a celulose é um polímero linear de glicose. Na sua forma 

mais simples, a celulose é um polímero de carboidratos lineares, ligadas unidades de glicose. No 

entanto, a base unidade de repetição da celulose é a celobiose, que compreende duas unidades de 

glicose ligadas e também ligações de hidrogênio intermoleculares. Uma estrutura típica de 

celulose é representado na Figura 4.14. 

 A forma como a glicose está ligada ao polímero linear é que determina as propriedades 

da celulose. A celulose pode assumir muitas formas, um fenômeno que é a base para inúmeras e 

aprofundadas avaliações para este importante polímero natural (Focher, 1992).  

Resumidamente, a celulose, a qual consiste de milhares de unidades de glicose, pode ser 

empilhada em formas cristalinas, com ligações de hidrogênio intramoleculares proporcionando 

um polímero hidrofóbico estável, com elevada resistência à tração. A celulose ocorre nas paredes 

das células da planta, como por exemplo as microfibrilas (2-20 nm de diâmetro 100-40000 nm de 

comprimento) fornecendo uma estrutura linear e estruturalmente forte (ver Figura 4.14). Vários 
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modelos foram propostos para representar a embalagem de microfibrilas no interior da fibra 

celulósica. Além das regiões ordenadas ou cristalinas de celulose, existem outras regiões de 

menor ordem, ou regiões não-cristalinas. Essas diferenças podem ter uma enorme influência 

sobre as características e funcionalidades. 

Ainda segundo Mussig (2010), depois de celulose, a hemicelulose é referida como sendo 

o segundo mais abundante o carbohidrato da parede celular das plantas (DEBLOIS & WIEGEL, 

1990 apud MUSIING, 2010). A hemicelulose é um termo coletivo para um grupo extremamente 

heterogêneo de polissacarídeos, diferindo na composição e estrutura dependendo da sua origem. 

 

4.3.1.2 Hemicelulose 

 

As hemiceluloses, as quais não são estruturas lineares, estão associados com pectinas, 

celulose e os constituintes aromáticos no interior das paredes das células de planta (Figura 4.15). 

As hemiceluloses são muitas vezes referidas como os componentes da matriz e podem ser 

encontradas na lamela média que liga as paredes celulares das fibras, nas regiões da parede 

primária e na mais espessa, rica camada secundária da parede celular vegetal (Focher, 1992). Esta 

última situação existe em regiões de múltiplas camadas, por vezes com hemiceluloses coladas 

com celulose e lignina. 

 

 

Figura 4.15 – Diagrama esquemático de fragmento de uma parede celular vegetal e suas 

estruturas internas típicas, adaptado do autor, Fonte: MUSSIG (2010) 
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 A hemicelulose é constituída de monossacarídeos polimerizados (carboidratos de cinco 

carbonos como a xilose e arabinose e carboidratos de seis carbonos como a galactose. Glucose e 

manose, ácido 4-O-metil glucumérico e resíduos de ácido galactorômico) que se associam à 

celulose nas paredes celulares. A hemicelulose é hidrofílica e altamente amorfa. 

 

4.3.1.3 Lignina 

 

 A lignina está associada com a celulose e hemicelulose na composição das fibras vegetais. 

Trata-se de um componente hidrofóbico com estrutura tridimensional espiralada, com grau 

elevado de ramificações. Pode ser considerada, quimicamente, um polifenol, consitituída por um 

arranjo irregular de unidades de fenilpropano, que pode conter grupos de hidroxila e metoxila, em 

substituição do grupo fenil. 

 

4.3.1.4 Pectinas 

 

As pectinas, como acontece com as hemiceluloses, são um grupo diverso de substâncias 

associadas com as paredes das células e as fibras naturais (SAKAI et al., 1993 apud MUSSIG, 

2010). Suas quantidades são em geral baixas. As Pectinas, juntamente com as hemiceluloses, são 

chamados de polissacarídeos na matriz das plantas, segurando os tecidos, incluindo as fibras, 

juntas. Apesar de encontrarem-se em pequena quantidade, as pectinas têm grande importância 

para o processamento das fibras. Por exemplo, a fibra de algodão é coberta com uma camada de 

cera protetora chamada cutícula. A pectina é um material da matriz da parede celular que reside 

logo abaixo da cutícula e ocupa esta camada de barreira de cera para a fibra de algodão 

celulósico. 

 

4.3.1.5 Gorduras, Ceras e Lipídeos 

 

Estes hidrocarbonetos são um grupo diversificado, mas em geral hidrofóbicos (NELSON 

& COX, 2000). Suas funções biológicas são diversas. As gorduras e os óleos são as formas 

principais de armazenamento de energia em muitos organismos. Fosfolípidos e esteróis são 

compostos estruturais de membranas. Outros lípidos desempenham papéis tão diversos como 



49 
 

  

cofatores de enzimas, transportadores de elétrons e luz de absorção de pigmentos. As ceras 

biológicas são os ésteres de cadeia longa, alcoóis, com separação com base em pontos de fusão 

diferentes. As quantidades destes compostos são relativamente baixas em plantas de algodão e de 

fibras liberianas, mas maior em gramíneas (bagaço e cereais) (AKIN, 2003 apud MUSSIG, 

2010). 

 

4.3.2 Fibra de Piaçava 

 

A fibra da piaçava é composta por aproximadamente 14% de água, 0,8% de resíduo 

mineral, 0,7% de extrativos, 45,68% de lignina, 28,6% de celulose e 3,49% de hemicelulose. A 

análise dos elementos presentes nas fibras indica 54,5% de carbono, 5,84% de oxigênio e 0,52% 

de nitrogênio (AGRELA, 2009; AQUINO et al., 2002).  

Em sua pesquisa, Agrela (2009) avaliou o comportamento térmico de amostras de piaçava 

em um calorímetro marca Shimadzu, modelo DSC-60, em uma faixa de temperatura entre 25º C e 

600 ºC, a uma taxa de aquecimento de 20 ºC/min. A curva de DSC obtida de tal pesquisa 

(ilustrada na Figura 4.16) apontou a presença de picos endotérmicos associados à decomposição 

dos componentes químicos da piaçava: hemicelulose, celulose e lignina. 

 

 

Figura 4.16 – Gráfico DSC da fibra e resíduos de piaçava (borra), Fonte: Agrela, 2009 
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No que diz respeito à morfologia das fibras de piaçava, Aquino et al. (2002 ) realizou um 

estudo qualitativo das superfícies das fibras de piaçava por meio de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Para tal análise empregou-se uma voltagem de feixe de elétrons de 10 kV e 

usou-se o modo de elétrons secundários.  

Na Figura 4.17 (a), é possível observar o aspecto geral da superfície longitudinal da 

piaçava (aumento de 50x), enquanto na Figura 4.17 (b) verifica-se a presença de estruturas 

lineares longitudinais (aumento de 200x).  

 

  

(a) Superfície longitudinal da fibra de 

piaçava 

(b) Presença de estruturas lineares 

longitudinais 

Figura 4.17 – Aspecto geral da superfície longitudinal da fibra de piaçava, Fonte: Aquino et al., 

2002 

 

E na Figura 4.18 (a) observa-se a presença de estruturas lineares com destaque para as 

protulsões de “tyloses” (aumento de 1000x). A protulsão de “tylose” em detalhe (aumento de 

2000x) pode ser vista na Figura 4.18 (b). 
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(a) Estruturas lineares – “Tyloses” (b) Detalhe da protulsão 

Figura 4.18 – Estruturas lineares presentes nas superfícies das fibras de piaçava, Fonte: Aquino et 

al., 2002 

 

Segundo Aquino et al. (2002), as protulsões apresentadas na Figura 4.18 podem funcionar 

como pontos de aderência entre a fibra e a matriz, sendo que a utilizada no seu estudo foi a resina 

poliéster.  

Outro fator importante avaliado no estudo de Aquino et al. (2002) diz respeito à análise 

fractográfica da região da fibra fraturada à tração, onde foi possível observar que “trata-se de um 

compósito natural de fibrilas formando a fibra de piaçava”, de maneira que a superfície irregular 

da fibra de piaçava pode facilitar a sua aderência à matriz. Nas Figuras 4.19 (a) e 4.19 (b) são 

ilustrados os aspectos fractográficos da região da fibra fraturada à tração. 

  

(a) Superfície da fibra com pequena 

fibrila sendo arrancada após fratura em 

tração 

(b) Detalhe do desprendimento da fibrila 

Figura 4.19 - Aspectos fractográficos da região da fibra fraturada à tração, Fonte: Aquino et al., 

(2002) 
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4.4 Argamassas com Fibras Vegetais 

 

A incorporação de fibras vegetais leva a modificação da matriz cimentícia e seu 

desempenho. A modificação do comportamento desses compósitos pode ser obtida pela 

modificação de diferentes parâmetros, como por exemplo, o tamanho da fibra, comprimento, 

diâmetro, teor de incorporação e orientação das mesmas. 

 Lima (2004) apresenta um conjunto esquemático de diagramas tensão-deformação, 

representando o comportamento de compósitos reforçados com fibras, sujeito a tensões de tração, 

e que foi adaptado (Figura 4.20) para exibir esquematicamente alguns comportamentos de fibras 

longas e curtas. 

 

Figura 4.20 – Diagramas tensão-deformação de compósitos tracionados, adaptado de 

Lima (2004) 

 

Por meio desses diagramas é possível perceber 3 típicos comportamentos de matrizes 

cimentícias reforçados com fibras vegetais curtas e longas. No caso da curva (a), da Figura 4.20, 

observa-se o comportamento típico de compósitos reforçados com fibras longas. E no caso (b), 

compósitos reforçados com fibras curtas. 

 

 

b 

a 

c 

Múltiplas fissuras 
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No caso de fibras longas, percebem-se múltiplas fissurações após a primeira fissura. E no 

caso das fibras curtas, quando atingida a primeira fissura por tração, ocorre uma queda brusca da 

resistência. 

Os compósitos com fibras curtas, em geral, não apresentam fissuração múltipla porque a 

fibra que atravessa a fissura não apresenta comprimento de “embebimento” suficiente para 

transmitir, ao longo deste comprimento, as tensões solicitantes, ocasionando a ruptura quase 

abrupta do material, que ainda recupera resistência, quando inicia-se o processo de arrancamento 

gradual das fibras, ou amolecimento, até a ruptura total (LIMA, 2004). Esse comportamento na 

tração direta foi observado por Lima (2004) experimentalmente para compósitos reforçados com 

fibras de juta e fibras de sisal. De acordo com o autor, a aleatoriedade na dispersão das fibras, 

teor, e comprimento levam a variabilidade do comportamento desses compósitos.  

O benefício da incorporação de fibras curtas está no aumento da tenacidade, apesar da 

perda de resistência. De acordo com Farias Filho et al. (2010), a inclusão de fibras curtas de sisal 

em argamassas de cimento não influencia no aumento da resistência à tração ou compressão, mas 

proporciona a melhoria de propriedades, tais como tenacidade, na compressão. É como se a fibra 

fosse, na verdade, um defeito na matriz para alguns casos. 

Por outro lado, no caso das fibras longas, orientadas paralelas ao carregamento, a 

resistência além de maior, quando comparadas às fibras curtas, apresenta um comportamento 

pós-crítico diferente, com fissuras múltiplas, e tendências que vão desde aos acréscimos graduais 

de resistência, seguidos de perdas abrutas, como aqueles observados por Melo Filho (2005), 

curva (c) da Figura 4.20, seguidos de fissuração gradual. Também podem ser observadas 

tendências de perdas graduais de resistência à tração pós-críticas, conforme a curva (a), típicas 

daquelas encontradas por Lima (2004). 

O estudo de argamassas reforçadas com fibras vegetais pode ser dividido conforme as 

aplicações. Para as fibras curtas, as aplicações devem ser pensadas em situações onde as 

solicitações são menores, e quando busca-se mudar o modo de ruptura pós-crítico, a despeito das 

perdas de resistência. Nestes casos, blocos de alvenaria, pisos e telhas curtas podem ser 

produzidos com essas misturas, desde que sejam escolhidos teores e comprimentos de fibras 

adequados. 

No caso das fibras longas, cujos comprimentos são quase equivalentes as dimensões dos 

produtos, são fabricados arranjos entrelaçados em forma de tecidos e que podem ser combinados 
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em camadas às argamassas cimentícias, formando laminados. Esses arranjos podem ser 

unidirecionais, como Melo Filho (2005), ou com camadas bidirecionais.  

Também são estudados compósitos de fibras curtas, entre 5 mm e 25 mm, mas com menor 

teor de incorporação, em decorrência da maior dificuldade para realizar as mistura com a 

argamassa, podendo diminuir a trabalhabilidade. 

Farias Filho et al. (2010), por exemplo, utilizou fibras curtas de sisal (25 mm), com adição 

de 0,6% (em volume) o que levou a um aumento da tenacidade do compósito em 67% em relação 

à matriz de Cimento Portland. De modo a garantir a dispersão do material na mistura, fibras com 

mais de 50 mm de comprimento não são usualmente utilizadas como reforço de argamassas e 

concretos. Isso se deve a ruptura por propagação instável da fissura, com a gradual ruptura das 

fibras da matriz, por arranchamento, levando a maior capacidade de absorver energia do material, 

apesar de perdas de resistência. 

Em síntese, a variação do comprimento está correlacionada aos teores de fibras 

empregados. Nesse sentido, linhas de pesquisa têm sido encaminhadas para uso de fibras em 

diferentes tamanhos. Mansur e Aziz (1982 apud BENTUR e MINDESS, 1990) apresentam, por 

exemplo, diferentes resistências à tração para compósitos com fibras vegetais de juta, Figura 

4.21. 

 

Figura 4.21 – Resistências à tração de fibras vegetais curtas em função do comprimento, Fonte: 

Bentur e Mindess, 1990 
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Aziz et al. (1987 apud BENTUR e MINDESS, 1990) apresenta, em seguida, resultados 

para compósitos cimentícios reforçados com fibras de juta e coco, em testes de flexão e tração 

direta, par 2%, 3% e 4% de fibras em volume e comprimentos de fibra de 25 mm e 38 mm. 

Verificou-se que a formação de uma só fissura, com amolecimento de deformação, tanto para a 

tração quanto para a compressão. As resistência à tração e módulo de ruptura nos compósitos 

reforçados com juta variaram de 2,30 MPa a 2,36 MPa e 3,92 a 4,50 MPa, respectivamente. Para 

compósitos reforçados com fibras de coco a resistência à tração variou de 2,04 a 2,74 MPa. 

 Devem também ser considerados os casos dos Compósitos Cimentícios de Engenharia 

(CCE) cuja resistência e tenacidade são muito superiores, em geral determinados por parâmetros 

micromecânicos e alto controle tecnológico (LI et al., 1995 apud LIMA, 2004). Os CCE são uma 

classe de HPFRCC (High Perfomance Reinforced Cement Composites), ou Compósitos 

Cimentícios Reforçados de Alta Performance – CCRAP. 

 

4.5 Argamassas Leves Reforçadas com Fibras Curtas 

 

Macedo (2008) estudou misturas de cimento com partículas de borracha de pneu, com 

adição de resina fenólica e partículas de madeira de pinus. Foram produzidos painéis com esses 

materiais, com diferentes proporções de partículas de borracha de pneu na mistura (0%, 15%, 

30%) com adição de madeira com teor fixo da ordem 7,5/100 g de cimento. Verificou-se a 

qualidade do compósito a partir do módulo de ruptura (MOR).  

Na Figura 4.22, verifica-se que a adição de borracha reduziu os valores médios da carga 

de ruptura, ficando abaixo do mínimo especificado pelas normas para esse tipo de painel 

Verificou-se ainda que os tratamentos com adição de 15% ou 30% de borracha não são 

significativamente diferentes entre si e ambas diferiram da testemunha, a 5% de probabilidade 

(teste Tukey). Também segundo a autora, IWAKIRI e PRATA (2007) encontraram um MOR 

médio para chapas cimento-madeira de Pinus taeda de 9,41 MPa. 
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Figura 4.22 - Módulo de ruptura na flexão estática dos compósitos cimento-madeira-

borracha (também dispostos na figura) de pneu em função da quantidade de borracha adicionada, 

Fonte: Macedo (2008) 

  

Ainda de acordo com Macedo (2008), nos compósitos cimento-madeira-borracha, a 

adição de borracha, além da redução do módulo de ruptura, levou à diminuição da massa 

específica, do módulo de elasticidade, da dureza Janka, da ligação interna e da resistência ao 

arranchamento de parafuso. E também verificou-se que o inchamento, em espessura, reduziu com 

a adição de 15% de borracha e aumentou com a de 30% de borracha; e a absorção de água se 

elevou. No teste de compatibilidade do cimento com a borracha de pneu e com a madeira de 

pinus, pode-se perceber que a adição de borracha acarretou baixa inibição na hidratação do 

cimento. 

Lopes et al. (2011) realizou ensaios em compósitos leves de EPS reforçados com fibras de 

piaçava. Na Figura 4.23, são mostrados os valores de resistência à flexão comparativos para 

diferentes misturas, representadas pelas séries A2, B2, C2 e D2 de ensaios onde a fibra encontra-

se in natura, em ensaios realizados com 28 dias de idade. 
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Figura 4.23 – Diagrama com desvios padrões dos resultados de resistência (28 dias – in natura), 

Fonte: Lopes, 2011 

 

Por sua vez, na Figura 4.24, são apresentados os valores de resistência, e desvios em 

relação à média, para as séries A4, B4, C4 e D4, com fibra tratada com água morna, aos 28 dias. 

Esse tratamento promove a limpeza da fibra, e é realizado com 1 hora de imersão das fibras em 

água destilada e, em seguida, as fibras são secas em estufa por 2 horas, à 60ºC. 

  

Figura 4.24 – Diagrama com desvios padrões dos resultados de resistência (28 dias - tratada), Fonte: 

Lopes, 2011 
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É possível verificar que a incorporação de EPS promove perdas de resistência à flexão. 

Por outro lado, a incorporação de fibras tratadas proporcionou um ganho de resistência com 

relação ao cimento com EPS. 

De acordo com Silva (2012), é possível recuperar parte da resistência à flexão do 

compósito de cimento leve de EVA, pela adição das fibras de piaçava, produzindo assim um 

material mais leve e com parte de sua capacidade restituída, Figura 4.25. Verificou-se neste 

estudo que as fibras de piaçava, com 10 mm de comprimento, reduzem a resistência 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 poupa, o que se torna em geral mais custoso. 

 

 

Figura 4.25 – Resistência à tração na flexão, médias das resistências, Fonte: Silva, 2012 

 

4.6 Durabilidade dos Compósitos com Fibras Vegetais 

 

Até o momento, as pesquisas relacionadas ao uso de fibras vegetais (celulósicas) em 

matrizes a base de cimento tem apresentado problemas com relação à durabilidade dos 

compósitos, sendo esse um dos motivos que explica o baixo emprego de compósitos com fibras 

vegetais na construção civil (Lima, 2004). 
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Em compósitos obtidos a partir de matrizes frágeis (como a matriz a base de cimento) e 

fibras vegetais, dois fatores são de suma importância: o ataque alcalino da matriz sobre a fibra e 

a incompatibilidade entre fibras e matrizes (SAVASTANO Jr, 2000; MELO FILHO, 2005).  

Um dos principais motivos para a rápida degradação das fibras é a alta alcalinidade da 

água presente nos poros de cimento Portland, que possui PH superior a 13 (LIMA, 2004). Nesse 

processo, a água alcalina presente nos poros da matriz de cimento dissolve a lignina e a 

hemicelulose, ocasionando assim a quebra das ligações entre as fibro-células. 

Em resumo, o processo de ataque alcalino da matriz sobre as fibras fazem com que estas 

percam a capacidade de absorver energia devido ao ataque químico provocado pelo Ca(OH)2 

(proveniente da reação de hidratação do cimento) à lignina e hemicelulose que compõem as 

fibras vegetais. Devido a este “ataque”, as fibras se mineralizam e perdem toda sua resistência 

(SAVASTANO Jr, 2000; TOLEDO FILHO et al., 2003; MELO FILHO, 2005). 

Tratamentos podem ser feitos na superfície das fibras ou na matriz do compósito para 

minimizar o problema da durabilidade das fibras vegetais dentro da matriz cimentícia. Alguns 

desses tratamentos, explicitados em Pimentel (2004), são apresentados a seguir: 

 

 adição de polímeros nas argamassas de Cimento Portland: gera uma maior aderência 

com o substrato, reduzindo a permeabilidade e melhorando a aderência entre a fibra e a 

matriz; 

 impregnação das fibras com materiais orgânicos (como resinas poliméricas): reduz a 

absorção de água de hidratação tanto da argamassa quanto das fibras, pois promove a 

vedação dos poros da matriz e das microfibrilas componentes das fibras; 

 tratamento em água morna: elimina a camada superficial aumentando a área de contato 

pela exposição das fibrilas (reentrâncias) e marcas globulares (saliências) 

(SAVASTANO, 2000); 

 tratamento em solução alcalina: promove a remoção dos extrativos superficiais que 

envolvem as fibras (ceras e graxas), evitando assim a impermeabilização da celulose. A 

impermeabilização da celulose pelas ceras e graxas faz com que a área de adesão entre a 

matriz e o reforço (fibras) diminua, culminando numa redução das propriedades 

mecânicas (LIMA, 2004); 
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 substituição parcial do cimento por agentes “consumidores” de Ca(OH)2: a 

substituição parcial do cimento por metacaulinita, por exemplo, ajuda a reduzir a 

quantidade de hidróxido de cálcio (responsável pela mineralização da fibra) nas 

argamassas de cimento e pastas hidratadas (SILVA et al., 2006; LIMA, 2004). 

 

4.6.1 Produção de uma Matriz Livre de Hidróxido de Cálcio 

 

Uma alternativa para evitar o processo de mineralização das fibras vegetais em matrizes 

cimentícias consiste na substituição parcial do cimento por materiais pozolânicos, tratamento este 

que será empregado nesta pesquisa. Gram (1983), Toledo Filho (1987) e Lima (2004) mostraram 

em seus estudos que o uso de materiais pozolânicos como substituto parcial do cimento constituiu 

um tratamento efetivo na proteção de fibras de sisal em compósitos a base de cimento, uma vez 

que a reação pozolânica acarreta numa modificação do PH da mistura, culminando em um maior 

consumo do hidróxido de cálcio livre, gerando novos produtos de hidratação. 

A definição de pozolanas engloba todos os materiais silicosos ou silico-aluminosos que 

não possuem propriedades cimentícias, no entanto, na presença de umidade, e finamente 

subdivididos, reagem com o hidróxido de cálcio (reação pozolânica) dando origem a compostos 

com propriedades cimentícias (LIMA, 2004). Papadakis et al. (1992 apud LIMA, 2004) descreve 

a atividade pozolânica por meio das seguintes reações (Eq. 4.1 a Eq. 4.5): 

 

 CHHC   (Eq. 4.1) 

 

 32332 HSCCHS   (Eq. 4.2) 

 

 268188 AFHCHCHFA   (Eq. 4.3) 

 

 1242 73 HSACHCHHSCA   (Eq. 4.4) 

 

 13494 AHCHCHA   (Eq. 4.5) 
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Onde C = CaO, S = SiO2, A = Al2O3, F = F2O3, H = H2O, S = SO3. 

 

O hidróxido de cálcio necessário para as reações descritas pelas Eq. 4.2 a Eq. 4.4 vem da 

própria pozolana, Eq. 4.1., ou da hidratação do Cimento Portland, dada pelas Eq. 4.6 a Eq. 4.10.  

 

 CHHSCHSC 362 3233   (Eq. 4.6) 

 

 CHHSCHSC  3232 42  (Eq. 4.7) 

 

 2684 224 AFHCHCHAFC   (Eq. 4.8) 

 

 12423 10 HSACHHSCAC   (Eq. 4.9) 

 

 1343 12 AHCHCHAC   (Eq. 4.10) 

 

Lima (2004) explica que “uma diferença significativa entre as reações de hidratação do 

cimento Portland (Eq. 4.6 e Eq. 4.7) e as reações pozolânicas principais (Eq. 4.2 a Eq. 4.5) é que 

as primeiras produzem hidróxido de cálcio e as outras consomem-no”.  

Alguns produtos industriais tem extensa aplicação como materiais pozolânicos, tais como 

a sílica de fumo ou microssílica, a casca de arroz, a cinza volante e a metacaulinita. Esta última é 

obtida pelo processamento da sílica amorfa, por meio da calcinação de argila caulinítica (caulim), 

pura ou refinada, a temperaturas que variam entre 500 ºC e 850 ºC, e moída até a finura de 700 

m²/kg ou 900 m²/kg, resultando num material de elevada pozolanicidade (LIMA, 2004; SILVA, 

2009). 

Com o objetivo de verificar o consumo de hidróxido de cálcio, Lima (2004) realizou 

ensaios termogravimétricos em pastas de cimento e pastas com substituição de 40% de cimento 

por metacaulinita. Para este teor de substituição foi constatada a ausência de hidróxido de cálcio 

nas misturas.  
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4.7 Mecanismos Resistentes da Matriz Fibra-cimento 

 

4.7.1 Interação da Matriz Fibra-cimento 

 

Nos compósitos, “as tensões solicitantes são resistidas por uma ação composta, onde 

parte é resistida pela matriz e parte é resistida pelas fibras, onde a transmissão de forças entre a 

fibra e a matriz é obtida por aderência que é definida como uma tensão cisalhante na interface 

entre a fibra e a matriz que a envolve” (LIMA, 2004).  

Os mecanismos de adesão fibra-matriz, que compensam os deslizamentos nessas 

interfaces, são vistos como um fator de grande relevância no estudo de compósitos de matriz 

cimentícia, pois o processo de interação entre a fibra e a matriz influi consideravelmente no 

desempenho dos compósitos quando submetidos ao carregamento. 

De acordo com Lima (2004) são muitos os fatores que interferem na natureza da interface 

fibra-matriz, sendo os principais:  

 

 aderência por cisalhamento (elástica ou friccional); 

 aderência por tração; 

 ancoragem mecânica. 

 

Cada um desses fatores é influenciado pelas características das fibras (tipo de material, 

geometria, volume, orientação, condição superficial) e da matriz (estado de fissuração, 

composição e propriedades físicas e mecânicas). 

As aderências por cisalhamento são promovidas por adesão e atrito entre as fibras e a 

matriz cimentícia, dependendo do nível de tensão a que estão submetidos os compósitos, tensões 

essas orientadas na direção longitudinal das fibras. 

Outros elementos devem ser considerados, como a orientação e os ângulos das fibras, 

relativamente à orientação da carga. Nos casos das matrizes cimentícias frágeis, a maior parcela 

de contribuição das fibras para a resistência vem nos estágios de fissuração da matriz cimentícia 

quando as fibras encontram-se atravessando as fissuras. 

Antes da fissuração ter ocorrido, o mecanismo de transferência de tensões em regime 

elástico é predominante, e as aderências são físico-quimicas, Lima (2004), sendo os 
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deslocamentos longitudinais entre a fibra e a matriz cimentícia compatíveis. As tensões 

desenvolvidas entre a matriz-fibra são de cisalhamento, e devem ser capazes de distribuir as 

tensões solicitantes externas aplicadas na matriz cimentícia (visto que o cimento e a fibras 

apresentam módulos de elasticidade diferentes, isto é, são materiais cuja compatibilidade de 

deformações é questionável).  

Todavia, sob tensões em regime elástico, o mecanismo de transferência de tensões por 

cisalhamento elástico é predominante e permite explicar o limite de proporcionalidade de 

deformações entre os materiais antes da primeira fissura. Por outro lado, esta tensão de 

cisalhamento entre a matriz e a fibra não é uniforme ao longo do seu comprimento. 

Para estágios de tensão mais elevados, uma “decoesão” entre essa interface começa a 

ocorrer, e o processo de controle dos mecanismos de transferência de tensão passam a ser 

dominados pelo deslizamento por atrito. Nessa fase o deslizamento entre a fibra e a matriz 

cimentícia se inicia, e o atrito nessas superfícies de contato é essencial para garantir a aderência. 

E isso é muito mais evidenciado no âmbito do comportamento pós-critico do material.  

Quando atingidas essas tensões limites, chamadas de aderência ao cisalhamento 

“adesional”, são rompidas essas aderências físico-químicas, e o material inicia o processo de 

decoesão, onde, sob esse regime, predomina a resistência ao cisalhamento por atrito, e a 

aderência dominante é a friccional. 

A aderência por atrito, no âmbito pós-critico, é a principal mecanismo de interação fibra-

matriz. 

Por sua vez, segundo Lima (2004), a aderência por tração permite combater os 

deslizamentos causados por forças perpendiculares em relação à interface fibra-matriz, em geral 

promovidas pelos efeitos de Poisson, variações volumétricas (inchamento das fibras na presença 

de água) e carregamentos bi ou triaxiais. Tal fenômeno, embora descrito na literatura, Bentur e 

Mindness (1990), ainda é pouco conhecido. 

Na Figura 4.26, é apresentado um diagrama esquemático com a descrição da orientação 

dos esforços solicitantes atuantes sobre uma fibra isolada, e seus mecanismos de descolamento da 

matriz cimentícia, seja por cisalhamento (Vs) ou por tração (Ts). 
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Figura 4.26 – Esquema dos mecanismos de descolamento da fibra em matriz cimentícia 

 

Por fim, a aderência mecânica pode ser obtida pelo uso de fibras retorcidas, conforme 

(NAAMAN 1998 apud Lima, 2004) ou induzidas por deformações nas superfícies da fibra ou por 

geometrias complexas (frisos, ganchos e fibras deformadas) (BENTUR & MINDNESS, 1990). 

 

4.7.2 Modelos Teóricos 

 

Para que os benefícios máximos dos compósitos cimentícios de engenharia (CEE) possam 

ser alcançados, é necessário compreende sua capacidade para suportar cargas. De acordo com Ni 

(1995) as falhas nesses materiais compósitos emanam de defeitos dos materiais. Esses defeitos 

podem ser ocasionados, por exemplo, por fibras quebradas, falhas na matriz cimentícia e 

descolamentos das interfaces fibra-matriz.  

Obviamente, os mecanismos resistentes devem ser observados em função dos tipos de 

arranjos presentes, seja pela dispersão de fibras curtas na matriz cimentícia ou dos diferentes 

tipos de arranjo verificados com a utilização de fibras longas.   

Mai (1978 apud NI, 1995) apresentou uma expressão analítica para estimar a resistência 

de argamassas reforçadas com fibras vegetais alinhadas. As fibras vegetais não são quebradas, 

mas arrancadas da matriz de cimento. Dessa forma, a tensão na fibra seria dada por: 

 

 )/(2 dlf     (Eq. 4.11) 

 

 (tensões 

cisalhantes) 

Zona de 

descolamento 

Vs 

Ts 

Ts 

Vs 
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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.  

Dessa forma, o modelo prevê que a resistência estaria associada ao comprimento e ao 

diâmetro das fibras, o que é uma “herança” das pesquisas com concreto reforçado com fibras 

metálicas.  

Por outro lado, caso seja considerada 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, o que leva a determinar a tensão resistente à tração do compósito reforçado com 

fibras por meio da seguinte expressão: 

 

 
  

fibrasdas
ãocontribuiç

f

cimentodo
ãocontribuiç

mmt dlvv )/(82,0    (Eq. 4.12) 

 

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 Eq. 4.12 foi uma das primeiras apresentadas para o cálculo da resistência de concretos 

reforçados com fibras de aço. Mas no caso de argamassas de cimento, a resistência à tração 

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. 

Modelos mais complexos de avaliação dos mecanismos resistentes são apresentados por 

Lima (2004), onde teorias como a Mecânica da Fratura são usadas para predizer a resistência de 

compósitos de fibras curtas e fibras longas. Esses modelos dependem fundamentalmente da 

compreensão dos fenômenos de interação entre a matriz cimentícia e as fibras. 
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4.7.3 Esquema de Transferência de Tensões 

 

Alguns modelos qualitativos e quantitativos têm sido desenvolvidos no sentido de 

explicar os mecanismos de transferência de tensões nas matrizes cimentícias reforçadas com 

fibras a partir de conceitos como as “pontes de tensão”. Isso é possível analisando as tensões de 

cisalhamento desenvolvidas por meio das interfaces matriz-fibra. Os modelos analíticos 

explicitados por Bentur e Mindess (1990) permitem predizer a eficiência das fibras em 

compósitos cimentícios, em especial, para os casos onde são empregadas fibras curtas 

aleatoriamente orientadas. 

Os mecanismos de transferência de tensão, ou pontes de tensão, devem ser analisados 

tanto para as situações pré-fissuração quanto para as situações pós-fissuração, uma vez que esses 

mecanismos podem ser bem diferentes nesses dois casos. 

Na Figura 4.27, é possível observar uma representação esquemática de uma seção transversal 

da matriz cimentícia fissurada reforçada por fibras.  

 

Figura 4.27 – Esquema de transferência de tensões em uma matriz cimentícia reforçada por fibras 

vegetais, Fonte: adaptado de NI, 1995 

 

De acordo com NI (1995), a certa distância da fissura, que começou a penetrar pela seção, 

as fibras estão intactas. Na região de maior tensão, perto da ponta da fissura, fibras podem 
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despregar da partir da matriz (como, por exemplo, no caso representado pela fibra 1). Esta 

ruptura de ligações químicas na interface decorre de tensões mais elevadas na matriz.  

Tensão suficiente pode ser transferida para uma fibra (por exemplo, fibra 2) ainda íntegra 

para permitir que a fibra seja finalmente fraturada (como na fibra 4).  

Quando o descolamento total ocorre, a energia de deformação, ao longo do comprimento 

descolado da fibra, é perdida para o material e é dissipada na forma de calor.  

A fibra totalmente descolada pode, então, ser arrancada da matriz e uma considerável 

energia é perdida na forma de atrito (por exemplo, fibra de 3).  

Também é possível para uma fibra ficar intacta quando se propaga a fissuração, sendo 

este processo denominado de “pontes de fissuração”.  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Planejamento Experimental 

 

Essa pesquisa tem como premissas metodológicas a avaliação da resistência de 

compósitos de argamassa leve reforçada com fibras de piaçava, tendo como base uma 

investigação experimental física, onde foram determinados alguns parâmetros de controle do 

material produzido, tais como a resistência à tração na flexão, a resistência à flexão, resistência à 

compressão e trabalhabilidade, a partir de métodos normatizados ou desenvolvidos para esse fim. 

 

5.1.1 Campo de Estudo 

 

A presente pesquisa foi realizada na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

situada no município de Ilhéus – BA, em parceria com a Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), localizada no município de Feira de Santana – BA.  

A pesquisa foi abrigada pelo Laboratório de Ensaios Mecânicos e Resistência dos 

Materiais (LEMER), Laboratório de Materiais e Meio Ambiente (LAMMA), ambos locados na 

UESC, e também pelo Laboratório de Materiais de Construção da UEFS.  

Também se contou com a colaboração de uma empresa do Pólo Calçadista localizado no 

município de Itabuna - BA, onde foram coletadas as amostras de EVA; e também de 

pesquisadores da CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) e de fazendas 

produtoras de piaçava, localizadas no Município de Itacaré-BA. 

 

5.1.2 Seleção e Caracterização dos Materiais 

 

A metodologia empregada e os materiais que foram utilizados foram definidos com base 

em pesquisas desenvolvidas na UESC, na UEFS e na COPPE. Alguns trabalhos já desenvolvidos 

por pesquisadores da UEFS e da COPPE, como por exemplo, Lima (2004), Melo Filho (2005) e 

Silva (2009) estão sendo prioritariamente utilizados como referências teóricas para a presente 

pesquisa. Atualmente, pesquisadores dessas três instituições trabalham em parceria em pesquisas 
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cujo objetivo está no desenvolvimento de materiais compósitos cimentícios para aplicações na 

indústria da construção civil.  

 

Os materiais selecionados foram: 

 

1) cimento Portland (CP V – ARI); 

2) areia; 

3) adições minerais (Metacaulinita e Cinza Volante); 

4) agregado leve reciclado de E.V.A; 

5) fibras de piaçava; 

6) água; 

7) Superplastificante (da marca BASF). 

 

5.1.2.1 Cimento Portland (CP V – ARI) 

 

Para a produção das matrizes dos compósitos que foram estudados na presente pesquisa, 

utilizou-se o cimento Portland do tipo CP V ARI - Alta Resistência Inicial (fornecido pela 

empresa Mizu S/A). O CP V – ARI é um tipo especial de cimento, que tem como principal 

características atingir altas resistências já nas primeiras idades. A alta resistência nos primeiros 

dias é conseguida pela utilização de uma dosagem diferente de calcário e argila na produção do 

clínquer e também pela moagem mais fina do cimento, de maneira que, ao reagir com a água, ele 

adquira elevadas resistências, com maior rapidez (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO 

PORTLAND, 2002).  

 A aplicação pretendida com as argamassas estudadas nesta pesquisa é justamente na 

indústria de premoldados, conforme já mencionado. Para este tipo de aplicação, geralmente, 

utiliza-se o CP V – ARI, pois além de promover altas resistências nos primeiros dias, propicia 

uma desfôrma bem mais rápida quando comparada a desfôrma de elementos premoldados feitos 

com outros tipos de cimento (CP IV, por exemplo). O CP IV também poderia ser usado nas 

pesquisas, todavia, a pouca disponibilidade no mercado regional, e o custo mais elevado, 

inviabilizam o seu uso. 
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5.1.2.2 Areia  

 

Utilizou-se como agregado miúdo natural a areia proveniente da indústria de premoldados 

PREMOLDER, situada na região de Ilhéus-BA. Toda a areia passou previamente pelo processo 

de secagem em estufa elétrica, durante aproximadamente 5 horas, a 110 °C, para retirada do 

excesso de umidade. Posteriormente a areia foi condicionada em reservatórios plásticos 

(capacidades de 50 litros) para ficar protegida contra poeira, umidade e outros contaminantes. A 

curva granulométrica (Figura 5.1) foi obtida tendo como referências as recomendações da norma 

NBR 7217. Verifica-se que aproximadamente 34% da areia apresentam tamanhos de grãos 

superiores a 0,6 mm. 

 

Figura 5.1 - Curva Granulométrica da areia retida nas diferentes peneiras (grãos em mm) 

 

5.1.2.3 Adições Minerais (Metacaulinita e Cinza Volante)  

 

A metacaulinita e a cinza volante foram utilizadas para substituição parcial do cimento, 

com o objetivo de desenvolver uma matriz livre de CaOH2, visando minimizar o processo de 

mineralização das fibras de piaçava e consequentemente seu enfraquecimento na matriz alcalina 

de cimento. As quantidades (traço da matriz) de cimento CP V - ARI, Metacaulinita e Cinza 
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foram determinadas com base em estudos desenvolvidos por Melo Filho (2005), envolvendo a 

produção de uma matriz livre de hidróxido de cálcio. 

As características da Metacaulinita e da Cinza Volante empregadas para a produção das 

matrizes cimentícias são apresentadas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Propriedades químicas e físicas da Metacaulinita e da Cinza Volante 

Propriedades Físicas e 

Químicas 
Metacaulinita Cinza Volante 

SiO2 (%) 51,2 0,6 

Al2O3 (%) 35,3 63,4 

Fe2O3 (%) 4,0 5,2 

CaO (%) 2,62 4,8 

K2O (%) 0,97 2,0 

TiO (%) 0,41 - 

MgO (%) 0,40 2,6 

P2O5 (%) 0,20 - 

MnO (%) 0,16 - 

SO3 (%) 0,09 0,1 

Área superficial (m
2
/Kg) 22,6 420 

Densidade (g/cm
3
) 2,65 2,28 

Fonte: Fabricante dos materiais. 

 

5.1.2.4 Agregado Leve Reciclado de EVA 

 

O agregado reciclado a partir do resíduo de EVA (Etileno Acetato de Vinila) foi estudado 

a partir de sua incorporação como agregados leves na matriz cimentícia. O agregado leve de EVA 

foi obtido por meio do seu trituramento com o auxílio de um moinho de facas, equipamento 

geralmente utilizado para a moagem desse material. Após a moagem, foi feita uma análise 

granulométrica, com frequência de 5 Hz e 5 min de vibração, dos agregados através de um 

agitador mecânico de peneiras. Deste processo foram escolhidos os tamanhos (granulometrias) 

dos agregados que estão sendo utilizados na pesquisa, de modo que foi adotada a classificação de 

grãos grandes (para agregados moídos com grãos retidos na peneira de 8 mesh – 2,36 mm), grãos 

médios (para agregados moídos com grãos retidos na peneira de 16 mesh – 1,18 mm) e grãos 

pequenos (para agregados moídos com grãos retidos na peneira de 50 mesh – 0,3 mm). A escolha 



72 
 

  

de tais granulometrias foi puramente qualitativa, de modo que a seleção dos grãos foi baseada na 

proporcionalidade dos tamanhos para se tentar obter três diferentes tamanhos de grãos. Na Figura 

5.2 é possível verificar as sobras (resíduos) e os pedaços de EVA cortados, bem como os 

equipamentos utilizados para o trituramento dos resíduos e separação granulométrica dos grãos 

obtidos após o trituramento.  

 

 

 

 
 

Figura 5.2 – Resíduos de EVA e equipamentos utilizados para o seu processamento (a) sobras de 

EVA, (b) pedaços de EVA cortados para serem inseridos no moinho de facas, (c) agitador de 

peneiras usado para a separação ganulométrica e (d) moinho de facas  

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(d) (c) 
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Na Figura 5.3 são ilustrados os agregados leves em forma de grãos. 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Grãos de agregados leves de EVA obtidos após a separação granulométrica 

 

5.1.2.5 Fibras de Piaçava 

 

As fibras de piaçava utilizadas na pesquisa foram coletadas durante a visita técnica feita à 

fazenda São Miguel (capítulo 4, seção 4.2). As características de incorporação – porcentagem e 

tamanho das fibras – nas argamassas leves encontram-se descritas na seção 5.1.3. Também são 

apresentados no capítulo 6 os resultados de ensaio de tração direta feito nas fibras de piaçava.  

As fibras de piaçava são cortadas nas dimensões desejadas (1 cm, 2 cm, 4 cm e 8 cm), 

sendo estas conferidas com o auxílio de uma trena, conforme ilustrado nas Figuras 5.4, de (a) a 

(d). 
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Figura 5.4 – Processo de corte e seleção das fibras (a) Fibras de piaçava in natura, (b) processo de 

corte das fibras (com o auxílio de um alicate), (c) fibras cortadas e (d) fibras selecionadas nos 

tamanhos de 1 cm, 2 cm, 4 cm e 8cm 

 

5.1.2.6 Água 

 

Utilizou-se água da rede pública de abastecimento, fornecida pela Empresa Municipal de 

Águas e Saneamento (EMASA), para amassamento da argamassa. 

 

5.1.3 Procedimentos Metodológicos  

 

Corpos-de-prova padronizados foram produzidos e submetidos a ensaios tração na flexão 

em três pontos, flexão em três pontos e compressão direta. Por meio dos ensaios foi possível 

avaliar as propriedades mecânicas dos compósitos, para diferentes misturas (proporções de 

água/cimento, areia, metacaulinita, cinza volante, fibras de piaçava e EVA) estudadas, no que se 

refere à tensão resistente e a rigidez (módulo de elasticidade) das argamassas produzidas.  

Inicialmente, o foco da pesquisa foi voltado para a determinação da proporção 

(quantidade) e tipo de grão (composição granulométrica) ideal de EVA a ser adicionado nas 

misturas. Em suma, pretendeu-se primeiramente determinar uma “matriz ideal com EVA”, onde 

foram levados em consideração os fatores como: comportamento mecânico (resistência e rigidez 

na tração na flexão e resistência a compressão) e trabalhabilidade. Esta matriz foi posteriormente 

definida como matriz padrão para o estudo de variabilidade das quantidades e tamanhos de fibras 

de piaçava.  

A matriz cimentícia (relação água/cimento, quantidade de areia, metacaulinita e cinza 

volante), isto é, aquela que foi usada tanto para o estudo da “matriz ideal com EVA” quanto para 

o estudo da aplicação do reforço (fibras de piaçava), foi definida com base em estudos realizados 

(c) (d) 
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por Lima (2004), onde se considerou usar uma matriz cimentícia que proporcionasse às fibras de 

piaçava proteção contra o processo de mineralização das fibras, provocado pela migração do 

hidróxido de cálcio – gerado durante a hidratação do cimento – para o lúmen e parede das fibras.  

Na Figura 5.5 é apresentado um esquema que resume as informações mencionadas nesta 

seção. 

 

 

Figura 5.5 – Esquema que resume a metodologia adotada para a definição das misturas com EVA 

e fibras de piaçava 

 

5.1.3.1 Escolha da “Matriz Ideal com EVA  

 

Para a determinação da mistura ideal com EVA, também aqui denominada “matriz ideal 

com EVA” (pois constituiu a matriz onde as fibras de piaçava foram incorporadas), foram 

consideradas diferentes combinações de granulometria e porcentagem de incorporação de EVA 

na matriz cimentícia. Inicialmente, as misturas consideradas para o estudo foram:  
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 Grupo 1 (G1) – Misturas 1, 2 e 3: grãos pequenos de EVA (retidos na peneira de 50 

Mesh) e porcentagens de incorporação de 2%, 4% e 6%; 

 Grupo 2 (G2) – Misturas 4, 5 e 6: grãos médios de EVA (retidos na peneira de 16 

Mesh) e porcentagens de incorporação de 2%, 4% e 6%; 

 Grupo 3 (G3) – Misturas 7, 8 e 9: grãos grandes de EVA (retidos na peneira de 8 

mesh) e porcentagens de incorporação de 2%, 4% e 6%. 

 

Na Figura 5.6 é apresentado um esquema que relaciona os grupos de misturas com as 

respectivas combinações possíveis dentro de cada grupo.  

 

Figura 5.6 – Misturas consideradas para o estudo da influência do agregado leve de EVA 

reciclado quando incorporado na matriz cimentícia 
 

Onde: “gRP8” - grãos retidos na peneira de 8 Mesh; gRP16 – grãos retidos na peneira de 

16 Mesh; gRP50 – grãos retidos na peneira de 50 Mesh. 
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5.1.3.2 Aplicação das Fibras 

 

Tendo a pequena quantidade de trabalhos que abordam a influência (sob o comportamento 

mecânico) da incorporação na matriz cimentícia de fibras vegetais de piaçava e agregados leves 

de EVA de forma simultânea, isto é, estes dois materiais incorporados de uma só vez na matriz 

cimentícia, a escolha das proporções de incorporação e tamanhos das fibras foi baseada em um 

estudo de Iniciação Científica (Araújo, 2012) que foi desenvolvido no LEMER, sobre a avaliação 

do comportamento mecânico de compósitos cimentícios em forma de placas de dimensões 30 x 

10 x 5 cm (comprimento x largura x altura). Neste estudo, as fibras de piaçava, distribuídas 

randomicamente, foram incorporadas na matriz cimentícia nas condições apresentadas na Tabela 

5.2. 

 

Tabela 5.2 – Condições de incorporação das fibras de piaçava na matriz cimentícia 

Misturas Tamanho da Fibra (cm) 
% Volumétrico de Fibra na 

matriz 

M10 0 0% (Sem fibras) 

M11 1 cm 1% 

M12 1 cm 2% 

M13 2 cm 1% 

M14 2 cm 2% 

M15 4 cm 1% 

M16 4 cm 2% 

M17 8 cm 1% 

M18 8 cm 2% 

Fonte: Araújo (2012) 

 

Com o objetivo de comparar os resultados e, também, reduzir a quantidade de material 

empregada na produção de corpos-de-prova, foi determinada que as condições de incorporação 

apresentadas na Tabela 5.2, que até então estão sendo aplicadas apenas à matriz cimentícia pura 

(sem EVA), serão utilizadas também para a “matriz ideal com EVA. Caso outras condições de 

incorporação fossem estabelecidas, para cada uma das condições, um novo corpo-de-prova 

somente com fibras teria que ser produzido, para que posteriormente fosse possível comparar os 
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resultados dos ensaios mecânicos oriundos da matriz com fibras com os resultados obtidos a 

partir da “matriz ideal com EVA e fibras”.  

 

5.1.3.2.1 Determinação do Diâmetro Médio  

 

Para o cálculo do diâmetro médio das fibras, foram separadas 300 unidades de uma 

quantidade amostral retirada do mesmo lote de ensaios de tração. Aleatoriamente, as fibras foram 

coletadas e separadas em grupos de 10 para evitar eventuais erros de contagem. Um elástico foi 

utilizado para prender este grupo, com o cuidado de somente manter o “molho” junto, não 

apertando demais para evitar eventuais deformações. Tal processo foi repetido até completarem-

se 3 grupos de 100. 

Em seguida um grupo foi selecionado, e o elástico retirado. Tomando então fibra por 

fibra, dispostas no sentido vertical, utilizou-se um paquímetro digital no sentido horizontal 

(Figura 5.7), onde foram realizadas as medidas de diâmetro, com sutileza, a cada medida, para 

evitar possíveis deformações nas dimensões das mesmas.  

 

 

Figura 5.7 – Determinação do diâmetro de uma fibra de piaçava 
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5.1.3.2.2 Ensaio de Tração na Fibra de Piaçava 

 

Para a caracterização das fibras de piaçava foi realizado um ensaio de tração simples, no 

Laboratório de Materiais de Construção da UEFS. Nas Figuras 5.8 e 5.9 são apresentadas a 

máquina de ensaio (célula de carga de 50 Kgf) e o momento em que este estava em execução, 

respectivamente. 

 

 

Figura 5.8 – Máquina (modelo TAXT plus – Texture analyser) usada no ensaio de tração da fibra 

de piaçava 

 

 

Figura 5.9 - Ensaio de tração em execução 
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5.1.3.3 Ensaio de Espalhamento Realizado nas Misturas com EVA 

 

 O ensaio de espalhamento das argamassas foi realizado na Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS), no Laboratório de Materiais de Construção. O espalhamento foi medido para 

que se pudesse verificar o comportamento das argamassas com EVA no seu estado fresco, com o 

objetivo de se ter uma ideia inicial da consistência - trabalhabilidade, parâmetro que influencia 

fortemente na etapa de moldagem (dificultando ou facilitando) e, também, na qualidade (ausência 

ou presença de defeitos superficiais) dos corpos-de-prova após a desmoldagem. 

A aferição do espalhamento das argamassas com EVA foi realizada com o auxílio da 

“mesa de espalhamento” (esquema ilustrado na Figura 5.10), ferramenta usada no método de 

ensaio descrito na norma NBR 13276 (ABNT, 1995). O ensaio consiste no espalhamento de uma 

argamassa (moldada em um tronco de cone metálico) sobre a mesa de ensaio. O espalhamento é 

ocasionado mediante 30 quedas da mesa (um golpe a cada segundo), de modo que a medida de 

espalhamento é dada pelo valor do diâmetro da argamassa (em mm), sendo este aferido com um o 

auxílio de um paquímetro logo após a aplicação dos golpes.  

 

Figura 5.10 - Esquema do equipamento da mesa para ensaio de espalhamento, Fonte: Adaptado 

de Silva et al., 2005. 
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5.1.3.4 Produção dos Corpos-de-prova 

 

Os corpos-de-prova produzidos possuem traço fixo de 1:0,5 (material cimentício:areia), 

ou seja, duas vezes mais material cimentício (aglomerante) do que areia, sendo o material 

cimentício composto por 50% de cimento, 30% de metacaulinita e 20% de cinza volante. 

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. 
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  (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 (em %); 

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; ag =1). 
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Para a realização do cálculo do consumo de materiais foi necessário utilizar a massa 

específica de cada material, especificadas na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Massa específica dos materiais 

Material Massa Específica (g/cm³) 

Cimento CP V Ari 3,04 

Metacaulinita 2,65 

Cinza Volante 2,28 

Areia 2,63 

EVA 0,24 

Fibra 1,12 

 

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,  (SANTIAGO, 2008), se faz necessário adicionar 

mais água. Este cálculo adicional é feito baseando-se no volume de EVA da mistura. Por 

exemplo, caso a quantidade de EVA a ser incorporada seja 50 g, se faz necessário adicionar 22 g 

de água.  

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

iniciou-se o processo de produção dos corpos-de-prova. Para produzir as placas de dimensões 30 

cm x 10 cm x 5 cm (comprimento x largura x altura), necessita-se de uma quantidade elevada de 

material cimentício (em média 2.670 kg de material), sendo utilizada uma betoneira da marca 

MACTRON, modelo HCM 160 – Figura 5.11, cuja capacidade do tambor é de 26 litros.  
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O procedimento para a produção das placas se deu da seguinte forma: 

 

 o cimento, a metacaulinita e a cinza volante (material cimentício) foram colocados na 

betoneira); 

 esperou-se cerca de 1 minuto até que o material cimentício fosse bem misturados 

juntamente e adicionou-se a areia;  

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

 as fibras de piaçava e o restante da água foram colocados em sequência; 

   e, por fim, esperou-se mais 3 minutos para conclusão da mistura. 

 

 

Figura 5.11 – Betoneira utilizada para a produção das argamassas que são moldadas nas fôrmas 

de madeira 
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Após a mistura, as argamassas foram moldadas em fôrmas de madeira (Figura 5.12). 

 

 

(a)  

 

(b) 

Figura 5.12 – (a) Esquema representativo das dimensões das fôrmas e (b) fôrmas de madeira 

usadas para a produção das placas 

 

Para a produção dos corpos-de-prova prismáticos (4 cm x 4 cm x 16 cm – largura x altura 

x comprimento) e cilíndricos (5 cm x 10 cm – diâmetro x altura) que foram submetidos aos 

ensaios de tração na flexão e compressão, respectivamente, utilizou-se uma argamassadeira da 

marca PAVITEST – Figura 5.13. O método de mistura dos materiais foi feito conforme 

recomendado pela NBR 7215 (ABNT, 1996). O EVA foi incorporado junto com a areia, 

enquanto que as fibras foram adicionadas à argamassa logo após a incorporação da areia mais 

EVA. 
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Figura 5.13 – Argamassadeira usada para a produção das argamassas que são moldadas nas 

fôrmas prismáticas e cilíndricas 

 

As fôrmas utilizadas para a moldagem das misturas podem ser vistas na Figura 5.14. 

 

 

Figura 5.14 – Fôrmas utilizadas para a moldagem dos corpos-de-prova prismáticos e cilíndricos 

 

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

procedimento de vibração do material, realizado em um “shaker” GOTECH GT 7002 (Figura 

5.15) durante o tempo de 30 segundos, em uma frequência de 45 Hz. 
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Figura 5.15 – Máquina GOTECH GT 7002 

 

A desforma dos corpos-de-prova (CP’s) foi feita 24 horas após a moldagem. Após serem 

devidamente identificados, os CP’s são postos para curar por 28 dias, permanecendo os primeiros 

7 dias de idade em um tanque com água (Figura 5.16), sendo posteriormente expostos a 

temperatura ambiente por mais 21 dias.  

 

 

Figura 5.16 – Cura dos CP’s em ambiente úmido – tanque com água 
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5.1.3.5 Ensaio de Tração na Flexão 

 

Para os ensaios de tração na flexão foi utilizada uma máquina universal de ensaios, 

servocontrolada, modelo AI-7000 de capacidade nominal 20 kN, da marca GOTECH. Os ensaios 

foram realizados conforme prescreve a NBR 12142 (ABNT, 1994b) – “Determinação da 

resistência à tração na flexão em corpos-de-prova prismáticos – Método de ensaio”. 

Antes do ensaio, todos os corpos-de-prova produzidos foram pesados e medidos, para que 

posteriormente fosse possível comparar as densidades das amostras com e sem EVA. Na Figura 

5.17 encontra-se ilustrado o arranjo real de ensaio empregado para a determinação da resistência 

à tração na flexão, a três pontos e com carga centrada, para uma condição de contorno biapoiada. 

Os ensaios foram realizados em regime de deformação controlada, a uma taxa de deslocamento 

de 2 mm/min. 

 

 

Figura 5.17 – Arranjo de ensaio de tração na flexão para uma amostra prismática 

 

5.1.3.5.1 Determinação da Resistência à Tração na Flexão 

 

Para o cálculo da tensão máxima  ctf ) foi considerado o momento máximo e o módulo 

resistente de uma viga biapoiada com carga centrada, conforme o arranjo experimental de tração 

na flexão em 3 pontos.  

O cálculo da tensão máxima foi obtido da Resistência dos Materiais, sendo dada por: 
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  (Eq. 5.2) 

  

          Onde “F” é a força máxima em Newtons (N), “Lef” é o comprimento efetivo entre os 

apoios (14 cm) e “b” é a base da seção transversal do corpo-de-prova. 

Após a realização dos ensaios, os dados obtidos (valores das relações força x tempo e 

força x deslocamento) foram tratados no programa Mathcad
®
, de onde se extraiu as curvas 

referentes às relações citadas e, também, onde se calculou a rigidez (módulos de elasticidade) dos 

corpos-de-prova ensaiados. Com as curvas de força em função do deslocamento, se teve uma 

ideia da forma de ruptura das amostras ensaiadas, em termos de fragilidade ou ductibilidade. 

 

5.1.3.5.2 Determinação da Rigidez na Tração na Flexão 

  

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

teórica com a aquela obtida a partir dos experimentos (Eq. 5.3). 

 

 
if

if
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FF
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exp  (Eq. 5.3) 

 

Onde      é a rigidez experimental,         e         são as diferenças entre as 

forças e os deslocamentos verificadas em dois pontos distintos da região inicial (parte reta – 

região de elasticidade) da curva força x deslocamento (Figura 5.18). Essa região inicial foi 

considerada de 30% (Fi,- di) a 75% (Ff – df) da carga máxima. 
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Figura 5.18 – Determinação da rigidez a partir da curva experimental força x deslocamento 

 

Para o cálculo do módulo de elasticidade (E), considerou-se a equação da flecha de uma 

viga biapoiada com carga (F) centrada, conforme pode ser verificado no esquema ilustrado na 

Figura 5.19. 

 

Figura 5.19 – Esquema do arranjo de ensaio de tração na flexão em três pontos 

 

O cálculo da flecha foi feito por meio da Eq. 5.4. 
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 (Eq. 5.4) 

 

O momento de inércia (I) da seção transversal é dado pela equação 5.5. 
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A rigidez teórica (  ) foi obtida por meio da equação 5.6, onde a flecha   e a força F do 

(  ) representam as diferenças entre as forças e deslocamentos do     . 
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   (Eq. 5.6) 

 

 

 

Igualando Eq. 5.6 (  ) a Eq. 5.4 (    ), obtém-se Eq. 5.9: 
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  (Eq. 5.9) 

 

Logo, isolando o “E”, da Eq. 5.9, obtém-se a expressão para o cálculo do módulo de 

elasticidade (Eq. 5.10): 
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 (Eq. 5.10) 

 

Por meio da Eq. 5.10 foi possível calcular o módulo de elasticidade de todas as amostras 

ensaiadas, o que permitiu concluir sobre a rigidez dos compósitos que estão sendo estudados. 

 

5.1.3.6 Ensaios de compressão  

 

Os ensaios de compressão foram realizados com o auxílio de uma prensa hidráulica de 

acionamento manual, modelo PCM100C, da marca EMIC (capacidade máxima de 100 

toneladas). Devido às irregularidades da superfície da base dos corpos-de-prova, discos de 

neoprene foram encaixados nas bases para manter o paralelismo entre as superfícies do corpo-de-

prova e da célula de carga. Utilizou-se como referência para os ensaios a NBR 5739 (ABNT, 

2007) – “Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos”. 
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Na Figura 5.20 é ilustrado o arranjo real de ensaio empregado para a determinação da 

resistência à compressão para uma amostra cilíndrica. Os ensaios foram realizados a uma taxa de 

carregamento de aproximadamente 0,25 MPa/minuto.  

 

 

Figura 5.20 – Arranjo de ensaio de compressão para uma amostra cilíndrica 

 

5.1.3.6.1 Determinação da Resistência à Compressão 

 

Para o cálculo da tensão máxima de compressão     ) foi considerada a força máxima 

(Fmax), que é verificada no leitor indicador de carga logo após o ensaio, e a área da seção 

transversal ( A  da amostra cilíndrica. A tensão que caracteriza a resistência máxima à 

compressão é calculada pela equação 5.11. 

 

 
A

F
f Máx

cc    (Eq. 5.11) 
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5.1.3.7 Ensaio de Flexão 

 

As equações para o cálculo da resistência (tensão) e do módulo de elasticidade são as 

mesmas que foram apresentadas na seção 5.3.1.5, com ressalva para o cálculo do módulo 

resistente (W ), onde deve-se considerar a Eq. 5.12, pois a altura (h) é diferente da base da seção 

transversal (b) do corpo-de-prova.  

 
6

.2 hb
W   (Eq. 5.12) 

 

O arranjo real de ensaio para as placas pode ser verificado na Figura 5.21. 

 

 

Figura 5.21 – Arranjo do ensaio de flexão em três pontos para placas de dimensões 30 cm x 10 

cm x 5 cm (comprimento x largura x altura) 
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5.2 Análise do Efeito da Temperatura Sob as Resistências à Compressão e Tração na Flexão 

 

Para analisar o efeito da variação de temperaturas elevadas sob a resistência à tração na 

flexão e compressão, foram produzidas misturas contendo 20% de EVA com grãos de 50 Mesh. 

Para melhorar a trabalhabilidade das argamassas fez-se necessário o uso de superplastificante (da 

marca BASF).  

Doze (12) corpos-de-prova foram produzidos, sendo as seguintes condições consideradas: 

 três (3) corpos-de-prova foram ensaiados aos 28 dias (temperatura ambiente); 

 após 28 dias de cura, três (3) corpos-de-prova foram submetidos à temperatura de 130 

ºC em estufa, durante 1 hora, e logo em seguida ensaiados; 

 após 28 dias de cura, três (3) corpos-de-prova foram submetidos à temperatura de 230 

ºC em estufa, durante 1 hora, e logo em seguida ensaiados; e 

 após 28 dias de cura, três (3) corpos-de-prova foram submetidos à temperatura de 300 

ºC em estufa, durante 1 hora, e logo em seguida ensaiados. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Determinação do Diâmetro Médio das Fibras de Piaçava 

 

Os resultados da determinação do diâmetro das fibras de piaçava são apresentados na 

Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 – Distribuição de frequências absolutas do diâmetro das fibras de piaçava 

 

Da análise do gráfico é possível afirmar que: 

 

 84% dos dados (252 do total de 300) encontram-se no intervalo de 0,35 mm a 1,15 

mm; 

 9,7% dos dados (29 do total de 300) entre 0,15 mm e 0,35 mm; 

 6,3% dos dados (19 do total de 300) entre 1,15 mm e 1,75 mm.  

 

Considerando a média dos resultados (0,68 mm) e o desvio padrão de (0,27 mm), obteve-

se um coeficiente de variação de 39,7%. As dimensões das fibras vegetais variam ao longo de seu 

comprimento, sendo que geralmente apresentam altos valores de coeficiente de variação. 

29 
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6.2 Ensaio de Tração na Fibra de Piaçava  

 

Na Figura 6.2 é possível verificar um comparativo das tensões médias obtidas para três 

comprimentos de fibras ensaiados (30 cm, 45 cm e 60 cm). A tensão foi obtida em MPa e 

apresenta valores compatíveis com a literatura, onde são encontrados valores de até 143 MPa 

para as fibras de piaçava oriundas da piaçaveira da espécie Attalea Funifera Martius 

(AGOPYAN, 1991).  

 

 

Figura 6.2 – Resultados da resistência a tração nas fibras de piaçava 

 

Em D’Almeida (2006) é possível verificar algumas propriedades mecânicas da fibra de 

piaçava em função da medida do seu comprimento. No que tange a tensão de ruptura na tração, 

foram obtidas resistências de 147,3 ± 25,6 MPa e 131,1 ± 27,1 MPa para os comprimentos 25 

mm e 50 mm, respectivamente. Comparando os resultados apresentados na Figura 6.2 com 

aqueles verificados em D’Almeida (2006), é possível afirmar que há uma tendência de redução 

da resistência à tração da fibra de piaçava com o aumento do seu comprimento. O diâmetro 

também tem influência significativa na resistência à tração direta das fibras. Considerando a 

variabilidade dos valores de diâmetro apresentados na Figura 6.1, é possível que dentro de uma 
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mesma série de medida de comprimento (30 mm, 45 mm ou 60 mm) possam ser obtidos valores 

bastante diferentes para a resistência à tração. 

 

6.3 Ensaio de Espalhamento Realizado nas Misturas com EVA 

 

Os resultados do ensaio de espalhamento podem ser verificados na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 - Resultados do ensaio de espalhamento 

Tipo de Grão 

(Grupos) 

 

% de EVA 

Grupo 1 – grãos 

pequenos de EVA 

(espalhamento – em 

mm) 

GRUPO 2- grãos 

médios de EVA 

(espalhamento – em 

mm) 

GRUPO 3 – grãos 

grandes de EVA 

(espalhamento – em 

mm) 

2% EVA (300,7) (300) (279,7) 

4% EVA (300,4) (299) (277,4) 

6% EVA (300,6) (299) (258,7) 

 

De acordo com a NBR 13276 (ABNT, 1995), uma argamassa é considerada como 

consistência padrão se apresentar valores de espalhamento dentro do intervalo 255  1 mm. Para 

todas as misturas produzidas com EVA, os correspondentes valores (apresentados na Tabela 6.1) 

de espalhamento foram superiores a 255 mm. Isto pode ser explicado pela adição de 

superplastificante às argamassas produzidas. Este aditivo foi acrescentado às misturas na 

proporção de 0,1% da quantidade de material cimentício (cimento, metacaolinita e cinza volante), 

com o intuito de manter a trabalhabilidade das argamassas após a incorporação do EVA. O uso 

do aditivo superplastificante, apesar dos benefícios que proporciona, como por exemplo, 

melhoria na trabalhabilidade e o fato de facilitar o uso de agregados menores, possui aplicação 

também na produção de prémoldados.  

Para as misturas dos Grupos 1 e 2, como os valores de espalhamento obtidos foram bem 

acima dos estipulados pela NBR 13276 (ABNT, 1995), conclui-se que além de não haver a 

necessidade do uso de superplastificante para a correção das trabalhabilidades, uma maior 

porcentagem de agregados leves de EVA poderia ter sido adicionado às misturas. Para as 

misturas do Grupo 3, cujos valores de espalhamento também atendem à especificação da norma, 

também não se faz necessário o uso do aditivo.  
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Com o objetivo de verificar a facilidade de moldagem e a qualidade dos corpos-de-prova 

(em termos de defeitos superficiais e porosidade), foi moldado um corpo-de-prova para cada 

grupo. Nenhuma dificuldade foi encontrada para a moldagem dos corpos-de-prova dos Grupos 1 

e 2, como já era esperado. Por outro lado, a moldagem dos corpos-de-prova referentes ao Grupo 3 

foi dificultada principalmente pelo tamanho das pelotas de EVA, que dificultava o assentamento 

das camadas de argamassa nas fôrmas (mesmo para 2% de incorporação). Além disso, após a 

desfôrma, verificou-se excesso de defeitos superficiais (poros e pequenos nichos) nos corpos-de-

prova, fato que não foi verificado nos corpos-de-prova referentes aos grupos 1 e 2. Devido a isto, 

para o tamanho de grão 8 Mesh, não foram moldados corpos-de-prova para os ensaios de 

compressão e tração na flexão. Na Figura 6.3, podem ser verificados os defeitos superficiais nos 

corpos-de-prova (CP’s) com grãos grandes de EVA (8 Mesh) e a ausência de defeitos nos CP’s 

com grãos médios de EVA (16 Mesh).  

 

 

 

Figura 6.3 – Comparação do estado físico (qualidade das superfícies) dos corpos-de-prova com 

grãos de 8 e 16 Mesh 

 

Todo o estudo de definição da “matriz ideal com EVA” foi realizado então com os 

tamanhos de grão 50 e 16 Mesh, onde os resultados do ensaio de espalhamento, a facilidade do 

processo de moldagem e a boa qualidade dos corpos-de-prova após a desfôrma indicaram que 

uma porcentagem maior de EVA com essas duas granulometrias poderia ser incorporada à matriz 

cimentícia. Desta forma, foram estabelecidos novos traços (com uma porcentagem de 

incorporação de EVA maior) para o estudo de determinação da “matriz ideal com EVA”.  

Defeitos 

superficiais 

Ausência 

de defeitos  

CP’S – GRÃOS DE 8 MESH CP’S – GRÃOS DE 16 MESH 
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Para a granulometria de 50 Mesh (definido como grãos pequenos), as novas porcentagens 

de incorporação de agregado leve de EVA foram 6%, 8% e 10%, enquanto que para o tamanho 

de grão 16 Mesh (definido como grãos médios) foram incorporados na matriz cimentícia 4%, 6% 

e 8% de EVA. Na Figura 6.4, é ilustrado um esquema que relaciona os novos grupos de misturas 

com as respectivas combinações possíveis dentro de cada grupo. 

 

 

Figura 6.4 – Novas misturas consideradas para o estudo da determinação da “matriz ideal com 

EVA” 
 

Onde: G5 - gRP16 (Grupo 5 – grãos retidos na peneira de 16 Mesh); G4 - gRP50 (Grupo 

4 – grãos retidos na peneira de 50 Mesh); M19 – Mistura 19; M20 – Mistura 20; M21 – Mistura 

21; M22 – Mistura 22; M23 – Mistura 23; M24 – Mistura 24. 

 

 

 

 

A título de exemplo, na Figura 6.5 é apresentada uma mistura com 4% de EVA (grãos de 

16 Mesh) após o espalhamento. 
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Figura 6.5 – Mistura com grãos médios de EVA (16 Mesh) e proporção de incorporação de 4% 

 

Enquanto na Figura 6.6 é mostrado o momento da medição do espalhamento de uma 

mistura com 2% EVA (grãos de 8 Mesh) com o auxílio de um paquímetro. 

 

 

Figura 6.6 - Medição do espalhamento de uma mistura com grãos grandes de EVA (8 Mesh) e 

proporção de incorporação de 2% 
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6.4 Ensaio de Tração na Flexão Realizado nas Misturas com EVA 

 

6.4.1 Resistência à Tração na Flexão 

 

Na Figura 6.7, podem ser verificados os resultados das resistências médias à tração na 

flexão em 3 pontos (tensões máximas) para os corpos-de-prova prismáticos (4 x 4 x 16 cm), com 

grão médios de EVA de 16 Mesh. Os resultados apresentados abaixo correspondem à média dos 

valores de três ensaios realizados para cada mistura. A totalidade dos resultados obtidos (valores 

dos ensaios para cada corpo-de-prova) pode ser vista no final desta dissertação, nos Apêndices. 

 

 

Figura 6.7 – Média das resistências à tração na flexão (em MPa) para as misturas com grãos 

médios de EVA (16 Mesh) 

 

Verifica-se pela Figura 6.7 que há uma discreta perda de resistência à tração com a 

incorporação do EVA na mistura. A incorporação de 8% de EVA com grãos de 16 Mesh 

proporcionou uma queda na resistência à tração na flexão de aproximadamente 15% (de 2,27 

MPa para 1,93 MPa), isso quando comparada com o valor de resistência verificado para as 

misturas sem EVA. Santiago (2008) analisou a influência da incorporação de agregados leves 

reciclados de EVA em concretos (substituição do agregado natural por agregado leve reciclado de 

EVA). O estudo foi realizado em corpos-de-prova de 15 cm x 15 cm x 50 cm (largura x altura x 

comprimento). A substituição de 50% de agregado natural por 50% de agregado leve de EVA 

levou a uma redução de aproximadamente 56% na resistência à tração na flexão. 

2,27 2,20 2,18 1,93 
1,70 
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1,90 

2,00 
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 Na Figura 6.8, é possível verificar os resultados das resistências à tração na flexão (média 

das tensões máximas) para os corpos-de-prova prismáticos (4 x 4 x 16 cm) para grãos pequenos 

de EVA de 50 Mesh. 

 

 

Figura 6.8 – Média das resistência à tração na flexão (em MPa) para as misturas com grãos 

pequenos de EVA (50 Mesh) 

 

Neste caso, verifica-se uma redução da resistência com o aumento do teor de EVA na 

mistura, com exceção da incorporação de 10% de EVA (1,65 MPa) que é maior que a de 8% de 

EVA (1,64 MPa), valores que podem ser considerados iguais visto que se tratam da média de 

resultados oriundos da média de três valores. A incorporação de 8% de EVA com grãos de 50 

Mesh proporcionou uma queda na resistência à tração na flexão de aproximadamente 27,8% (de 

2,27 MPa para 1,64 MPa), isso quando comparada à tensão máxima obtida a partir das misturas 

sem EVA.  

Comparando os mesmos teores (porcentagens) de incorporação referentes aos dois tipos 

de grãos incorporados nas misturas, é possível observar que as misturas com grãos pequenos de 

EVA (50 Mesh) apresentaram resistências menores que aquelas com grãos médios de EVA (16 

Mesh), Figura 6.9. Para o teor de incorporação 6%, com a redução do tamanho do grão de EVA 

(de 16 Mesh para 50 Mesh), verifica-se uma redução na resistência à tração na flexão de 

aproximadamente 13%, enquanto que para o teor de 8% a baixa na resistência foi de 

aproximadamente 15%.    
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Figura 6.9 – Comparação das médias das resistências à tração na flexão referentes aos mesmos 

grupos de porcentagem incorporada (6% e 8%) 

 

6.4.2 Curvas carga - deslocamento 

 

As curvas experimentais que correspondem a força aplicada (“F” - em Newton) em 

função do deslocamento (“d” - em milímetros) são apresentadas nas Figuras 6.10 e 6.11, para os 

CP’s com grãos de 16 Mesh e 50 Mesh, respectivamente. Para a seleção das curvas 

representativas de cada grupo, tendo em vista que três corpos-de-prova foram produzidos e 

ensaiados para cada mistura (o que geraria três curvas experimentais para cada grupo), 

considerou-se o valor de resistência mais próximo da média de cada grupo. 
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Figura 6.10 – Curva experimental correspondente aos ensaios de tração na flexão para os CP’s 

com grãos médios de EVA (16 Mesh) 

 

 

Figura 6.11 – Curva experimental correspondente aos ensaios de tração na flexão para os CP’s 

com grãos pequenos de EVA (50 Mesh) 
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Trata-se de curvas típicas de força em função do deslocamento. Verificou-se na maioria 

dos casos uma queda abrupta de resistência após a primeira fissura do material, o que permite 

afirmar que tais porcentagens de incorporação não promoveram uma mudança significativa no 

modo de ruptura pós-crítica das misturas ensaiadas em relação à mistura sem EVA (cimento 

puro). Em alguns casos, foi possível verificar discretas mudanças de rupturas pós-críticas, com a 

suavização do amolecimento do material, como pode ser observado no caso da adição de 6% e 

10% de EVA, para as curvas da Figura 6.11.  

 

6.4.3 Cálculo da Rigidez (Módulo de Elasticidade) na Tração na Flexão 

 

Os resultados da rigidez na tração na flexão para os corpos-de-prova prismáticos 4 x 4 x 

16 cm) com grãos de 16 Mesh e 50 Mesh são apresentados na Figura 6.12 e 6.13, 

respectivamente. 

 

Figura 6.12 – Módulos de elasticidade (em GPa) na tração na flexão para os corpos-de-prova com 

grãos médios de EVA (16 Mesh) 
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Figura 6.13 – Módulos de elasticidade (em GPa) na tração na flexão para os corpos-de-prova com 

grãos pequenos de EVA (50 Mesh) 

 

 

Verifica-se uma baixa relação entre os valores do módulo de elasticidade em relação aos 

valores de resistência à tração na flexão, quando houve redução da resistência em função do 

aumento dos teores de EVA na mistura. No caso dos valores dos módulos de elasticidade, o que 

se pode concluir apenas é que com a adição de EVA, há um aumento quando comparado a 

mistura com cimento puro. Por outro lado, nada se pode concluir quanto a tendência de aumento 

ou diminuição dos valores do módulo de elasticidade quando aumentadas as adições de EVA.  

Isso pode estar ligado à metodologia empregada para a determinação do módulo de 

elasticidade, onde os intervalos tomados para determinação das variações dos coeficientes 

elásticos experimentais (entre 5% e 20% da carga máxima) podem ter sido muito baixos. 
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6.5 Ensaio de Flexão em 3 Pontos Realizado nas Placas de Dimensões 30 cm x 10 cm x 5 cm 

(comprimento x largura x altura) 

 

6.5.1 Resistência à Flexão 

 

Na Figura 6.14, são apresentados os valores médios de resistências à flexão (tensões 

máximas) para as misturas com fibras. Os teores de fibras incorporados nas matrizes cimentícias 

foram 1% e 2%, e os tamanhos de 1 cm, 2 cm, 4 cm e 8 cm, conforme a Tabela 5.2. É importante 

ressaltar que a definição das condições de incorporação das fibras de piaçava na “matriz ideal 

com EVA” foi baseada nesse estudo. 

 

 

Figura 6.14 – Resistências máximas, valores médios, à flexão (em MPa) para as placas de 

dimensões 30 cm x 10 cm x 5 cm (comprimento x largura x altura) 

 

Verifica-se no caso dos compósitos que não há uma relação de tendência característica 

entre os valores de resistência medidos e o aumento do comprimento das fibras, muito embora 

tenham sido observados valores de picos de resistência para os comprimentos de 1 cm e 4 cm 

para o caso dos teores de fibra de 1%. Para o teor de 2% um destacado pico para o comprimento 

de 2 cm pode ser observado (0,28 MPa). Um fato que chamou atenção nos resultados obtidos diz 

respeito à resistência máxima da matriz (0,16 MPa), que foi menor que aquelas verificadas para 

todos os compósitos analisados, com exceção do compósito com fibras de 2 cm e teor de 
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incorporação 1%, cujo valor foi igual (0,16 MPa). Em suma, para que seja possível entender a 

relação entre teor incorporado e comprimento das fibras curtas de piaçava, neste tipo de corpo-

de-prova não padronizado (placas), faz-se necessário a realização de um número maior de 

ensaios.  

 

6.5.2 Curvas Experimentais 

 

As curvas experimentais típicas para as placas são apresentadas nas Figuras 6.15 e 6.16, 

para as séries com 1% e 2% de fibras de piaçava, respectivamente.  

 

 

Figura 6.15 – Curvas experimentais típicas correspondentes aos ensaios de flexão nas placas com 

1% de fibras de piaçava 
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Figura 6.16 – Curvas experimentais típicas correspondentes aos ensaios de flexão nas placas com 

2% de fibras de piaçava 

 

Neste caso, para a maioria das curvas, houve queda abrupta da resistência após a primeira 

fissura. Nos curvas apresentadas na Figura 6.16, foi possível observar uma atenuação do 

amolecimento do material pós-crítico, com exceção do caso com fibras de 2 cm. Uma curva de 

destaque pode ser verificada na Figura 6.17 (referente a uma placa com fibras de 8 cm de 

comprimento e teor de incorporação 2%), onde o comportamento pós-crítico chama atenção pelo 

maior deslocamento verificado (aproximadamente 4,7 mm), indicando que provavelmente as 

fibras estejam mais concentradas na região do carregamento, impedindo a propagação repentina 

da fissura.  
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Figura 6.17 – Curva experimental de destaque (maior deslocamento último) correspondente ao 

ensaio de flexão em uma placa com teor de incorporação de 2% de fibras de piaçava e fibras de 8 

cm de comprimento 

 

 

6.6 Ensaio de Tração na Flexão Realizado nas Misturas com EVA e Fibras de Piaçava 

 

Antes do início da produção dos corpos-de-prova prismáticos (4cm x 4 cm x 16 cm – 

largura x altura x comprimento) para a realização dos ensaios de tração na flexão nas misturas 

agora com EVA e fibras de piaçava, uma “matriz ideal com EVA” (teor de incorporação e 

tamanho do grão de EVA) foi selecionada.  

Levando em consideração os resultados dos ensaios de tração na flexão em três pontos 

realizados nas misturas somente com EVA, juntamente com a trabalhabilidade das argamassas, 

selecionou-se como “matriz ideal com EVA” para a incorporação das fibras de piaçava a mistura 

com teor de incorporação 6% e granulometria 16 Mesh. A média da resistência a tração na flexão 

para este grupo foi 2,18 MPa, a segunda maior média de todos os grupos, só perdendo para a 

mistura com teor 4% e grãos de 16 Mesh, cuja média da resistência máxima foi 2,20 MPa. Como 

a diferença entre as médias das resistências máximas dos grupos 6% - 16 Mesh e 4% - 16 Mesh 

foi muito pequena, optou-se por escolher aquela que proporcionasse um maior teor de 

incorporação nas argamassas cimentícias.  
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No que se refere à trabalhabilidade da mistura selecionada como “matriz ideal com EVA”, 

nenhum problema foi verificado, seja durante a moldagem, seja na qualidade dos corpos-de-

prova após desmoldagem, conforme discussão explanada na seção 6.3. 

 

6.6.1 Resistência à Tração na Flexão 

 

Os valores médios das resistências à tração na flexão (tensões máximas) para as misturas 

com EVA e fibras de piaçava são apresentados na Figura 6.18 (teor de incorporação 1%) e Figura 

6.19 (teor de incorporação 2%). Foram incorporadas na “matriz ideal com EVA” fibras com 

comprimentos de 1 cm, 2 cm e 4 cm. Fibras com comprimento de 8 cm inviabilizam o processo 

de moldagem dos corpos-de-prova prismáticos, isso se distribuídas randomicamente na matriz, 

por esse motivo não foram incorporadas na “matriz ideal com EVA”. No caso das placas, há uma 

maior facilidade de moldagem devido ao seu maior comprimento (30 cm) quando comparado ao 

comprimento dos corpos-de-prova prismáticos, que é de 16 cm. 

 

 

Figura 6.18 - Média das resistências máximas à tração na flexão (em MPa) para as misturas com 

EVA e Fibras – Teor de incorporação 1% 
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Figura 6.19 - Média das resistências máximas à tração na flexão (em MPa) para as misturas com 

EVA e Fibras – Teor de incorporação 2% 

 

Para o teor de incorporação de fibras 1% (Figura 6.18), independente do comprimento da 

fibra, as médias das resistências à tração na flexão foram maiores que as médias das resistências 

do cimento puro (sem EVA e sem fibras) e da “matriz ideal com EVA” (6% de EVA com grãos 

de 16 Mesh). Isto significa que a incorporação de fibras na “matriz ideal com EVA”, no teor de 

1%, proporcionou um ganho de resistência. Ainda considerando o teor de incorporação de 1%, 

não foram verificadas diferenças significativas nas resistências com o aumento do comprimento 

das fibras, sendo que a maior média verificada foi para o grupo com fibras de comprimento 2 cm, 

2,87 MPa. Comparando esta resistência com aquela verificada para a “matriz ideal com EVA” 

(grupo 6% EVA - 16 Mesh), 2,18 MPa, percebe-se um ganho máximo na resistência de 

aproximadamente 24% (de 2,18 MPa para 2,87 MPa).   

Considerando agora os resultados referentes ao teor de incorporação de 2% (Figura 6.19), 

verifica-se também que as médias das resistências à tração na flexão foram maiores que as 

médias das resistências do cimento puro (sem EVA e sem fibras) e da “matriz ideal com EVA”. 

Neste caso, com esse teor de incorporação, observou-se também um ganho na resistência em 

todos os grupos com fibras, isso quando comparados com os grupos cimento puro e 6% EVA – 

16 Mesh (matriz ideal).  

É interessante notar que todas as médias de resistências relacionadas aos grupos com teor 

de 2% foram maiores que as médias de resistências referentes aos grupos de 1%. A maior média 

verificada para o teor de incorporação 2% foi a do grupo com fibras de comprimento 4 cm, 3,99 
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MPa. O ganho máximo na resistência foi de aproximadamente 54,6% (de 2,18 MPa para 3,99 

MPa), comparando as médias das resistências dos grupos (4 cm – 2%) e (6% EVA – 16 Mesh). 

 

6.6.2 Curvas Experimentais 

 

As curvas experimentais para as misturas com EVA e fibras são apresentadas nas Figuras 

6.20 e 6.21, para os CP’s com teores de incorporação de fibras 1% e 2%, respectivamente. Assim 

como para as misturas produzidas somente com EVA, para a seleção das curvas apresentadas nas 

Figuras 6.20 e 6.21, considerou-se o valor de resistência máxima mais próximo da média de cada 

grupo. 

 

 

Figura 6.20 – Curvas experimentais típicas correspondentes aos ensaios de tração na flexão nos 

corpos-de-prova prismáticos com 1% de fibras de piaçava 
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Figura 6.21 - Curvas experimentais típicas correspondentes aos ensaios de tração na flexão nos 

corpos-de-prova prismáticos com 1% de fibras de piaçava 

 

Na Figura 6.20 verifica-se que para os compósitos com fibras de comprimento 1 cm, o 

comportamento pós-crítico foi caracterizado por um pequeno deslocamento (aproximadamente 

0,5 mm) antes da ruptura, diferentemente dos compósitos com fibras de 2 cm e 4 cm, onde a 

ruptura ocorreu em deslocamentos últimos de aproximadamente 1,2 mm e 3,7 mm. Já na Figura 

6.21, mesmo com o aumento do teor de fibras incorporadas (1% para 2%), as rupturas dos três 

compósitos (com fibras de 1 cm, 2 cm e 4 cm) ocorreram em deslocamentos últimos menores que 

1 mm.  

Inicialmente, esperava-se que o aumento do teor de fibras incorporado na matriz 

cimentícia promovesse um aumento nos deslocamentos últimos de todos os compósitos 

analisados, fato este não verificado nos resultados expostos nas Figuras 6.20 e 6.21. Uma 

explicação para isto pode estar na não homogeneidade da dispersão das fibras dentro da matriz 

cimentícia, podendo estas estarem, após a moldagem, mais concentradas no centro do corpo-de-

prova ou mais nas laterais. Se estiverem mais concentradas no centro do corpo-de-prova, que 

corresponde ao ponto de aplicação da carga, provavelmente maiores deslocamentos serão obtidos 

antes da ruptura. Por isso, ao incorporarmos 1% de fibras na argamassa cimentícia estas podem 
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concentrar-se no centro do corpo-de-prova, promovendo maiores deslocamentos antes da ruptura 

(o que provavelmente ocorreu nos compósitos cujos resultados estão apresentados na Figura 

6.20). Por outro lado, se ao incorporarmos 2% de fibras estas se concentrarem nas bordas dos 

corpos-de-prova, certamente deslocamentos últimos menores que aqueles verificados para as 

misturas com 1% serão obtidos. 

Para se ter um ideia dos compósitos mais tenazes, nas Figuras 6.22 e 6.23 são 

apresentadas as curvas experimentais considerando agora o critério de seleção das curvas com 

base nos maiores deslocamentos últimos verificados, e não mais o valor de resistência máxima 

mais próximo da média de cada grupo.  

 

 

Figura 6.22 - Curvas experimentais típicas correspondentes aos maiores deslocamentos obtidos 

nos ensaios de tração na flexão nos corpos-de-prova prismáticos com 1% de fibras de piaçava 
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Figura 6.23 - Curvas experimentais típicas correspondentes aos maiores deslocamentos obtidos 

nos ensaios de tração na flexão nos corpos-de-prova prismáticos com 2% de fibras de piaçava 

 

Avaliando-se os resultados das Figuras 6.22 e 6.23, pode-se afirmar que aumento dos 

deslocamentos últimos tem relação direta com o aumento do comprimento da fibra incorporada, 

ou seja, quanto maior foi o comprimento da fibra incorporada maiores os deslocamentos últimos. 

Para o teor de incorporação 1% e 2%, o deslocamento (último) máximo verificado foi de 

aproximadamente 3,8 mm (fibras de 4 cm), enquanto que para o teor de incorporação 2% foi de 

17,5 mm (também fibras de 4 cm). Para este último deslocamento, observou-se, após o ensaio, 

que o corpo-de-prova relacionado continha uma grande quantidade de fibras concentradas no seu 

centro, quando comparado, por exemplo, a outro corpo-de-prova do mesmo grupo cuja 

quantidade de fibras era bem menor no centro (resultado apresentado na Figura 6.21 – fibras de 4 

cm), cujo valor de deslocamento não passou de 0,5 mm.  

Outro fator importante diz respeito ao diâmetro das fibras localizadas nos centros dos 

corpos-de-prova após os ensaios. Nos compósitos que apresentaram maiores deslocamentos 

últimos, foi observado que além de uma maior concentração no centro, as fibras eram mais 

“grossas” que aquelas verificadas nos centros dos corpos-de-prova que apresentaram menores 

deslocamentos após os ensaios. Além disso, no momento da moldagem das argamassas nas 

fôrmas, não há como garantir uma distribuição equitativa de fibras (misturadas randomicamente 
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às argamassas) para os três corpos-de-prova, podendo, desta forma, um corpo-de-prova conter 

mais fibras que outro. Na Figura 6.24 pode ser visto o corpo-de-prova que apresentou o maior 

deslocamento último após o ensaio de tração na flexão. 

 

 

Figura 6.24 – Corpo-de-prova (com fibras 4 cm teor de incorporação 2%) que apresentou o maior 

deslocamento após o ensaio de tração na flexão 

 

6.6.3 Cálculo da Rigidez (Módulo de Elasticidade) na Tração na Flexão 

 

Os resultados da rigidez na tração na flexão para as misturas com EVA e fibras são 

apresentados nas Figuras 6.25 (teor de incorporação 1%) e 6.26 (teor de incorporação 2%). 

Diferentemente da metodologia adotada para o cálculo da rigidez das misturas somente com 

EVA, onde o intervalo utilizado para o cálculo do Kexp foi de 5% a 20% da carga máxima, para o 

cálculo da rigidez referente às misturas com EVA e fibras considerou-se o intervalo de 30% a 

75% da carga de pico, visto que os resultados obtidos para as misturas cimento puro e somente 

com EVA destoam dos verificados na literatura, onde para o cimento puro, por exemplo, observa-

se valores da ordem de 19,43 GPa, com um percentual de variação em torno de 16,6% (LIMA, 

2004). 
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Figura 6.25 – Módulos de elasticidade (em GPa) na tração na flexão para os corpos-de-prova 

prismáticos com 1% de fibras de piaçava 

 

 

Figura 6.26 – Módulos de elasticidade (em GPa) na tração na flexão para os corpos-de-prova 

prismáticos com 2% de fibras de piaçava 

 

Em Lima (2004) é possível verificar que para os resultados dos ensaios de tração direta, o 

módulo de elasticidade (secante – considerando a carga de pico) aumenta com o aumento do teor 

de fibras incorporado na matriz cimentícia. Comparando os resultados das Figuras 6.25 e 6.26, 

observa-se que há um aumento na média dos módulos dos compósitos com o aumento do teor de 

fibras. No entanto, mesmo com a mudança de metodologia de cálculo do Kexp, os valores ainda 

continuaram muito abaixo daqueles verificados na literatura.  
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6.7 Ensaio de Compressão Realizado nas Misturas com EVA  

 

6.7.1 Resistência à compressão  

 

Os valores médios das resistências à compressão (tensões máximas) para as misturas com 

EVA são apresentados na Figura 6.27 (para misturas com grãos de 50 Mesh) e Figura 6.28 (para 

misturas com grãos de 16 Mesh). 

 

 

Figura 6.27 - Média das resistências máximas à compressão (em MPa) para as misturas com 

grãos pequenos de EVA (50 Mesh) 
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Figura 6.28 - Média das resistências máximas à compressão (em MPa) para as misturas com 

grãos médios de EVA (16 Mesh) 

 

Analisando as Figuras 6.27 e 6.28, é possível afirmar que há uma tendência de decréscimo 

na resistência à compressão dos compósitos com o aumento da porcentagem de EVA 

incorporada, tanto para os grãos pequenos de EVA (grãos de 50 Mesh) quanto para os grãos 

médios de EVA (grãos de 16 Mesh). Comparando as médias das resistências à compressão do 

cimento puro e do grupo 8% - 16 Mesh, verifica-se a maior redução na resistência á compressão, 

aproximadamente 37,5% (de 38,45 MPa para 24,04 MPa).  

Comparando os dois grupos de mesmo teor incorporado na matriz cimentícia (Figura 

6.29), pode-se concluir que os grãos maiores (16 Mesh) levaram resistências a compressão 

menores, o que já era esperado, pois o agregado leve EVA é um material poroso de baixa massa 

específica e resistência a compressão. Por isso, quanto maior o volume do agregado incorporado, 

maior a quantidade de vazios na matriz cimentícia e, consequentemente, menor será a resistência 

a compressão do compósito. 
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Figura 6.29 – Comparação das médias das resistências máximas à compressão referentes aos 

mesmos grupos de porcentagem incorporada (6% e 8%) 

 

Santiago (2009) estudou a influência da substituição de 50% de agregado natural graúdo 

(brita) por 25% e 50% de EVA reciclado, em concretos, para um traço com relação água/cimento 

0,49. Para o estudo foram produzidos corpos-de-prova de 10 cm x 20 cm (diâmetro x altura). Para 

o concreto de referência, o valor absoluto da resistência a compressão foi de 33,53 MPa, 

enquanto que para o os concretos contendo 25% e 50% de EVA reciclado as resistências 

absolutas obtidas foram de 19,13 MPa e 10,23 MPa, respectivamente, indicando desta forma uma 

redução na resistência a compressão de aproximadamente 43% (para o concreto contendo 25% de 

EVA) e 68,6% (para o concreto com 50% de EVA reciclado). Em Garlet (1998) também é 

possível verificar que o aumento do teor de EVA incorporado na matriz cimentícia proporciona 

reduções consideráveis na resistência a compressão.  

 

6.8 Ensaio de Compressão Realizado nas Misturas com EVA e Fibras de Piaçava  

 

6.8.1 Resistência à Compressão 

 

Os valores médios das resistências à compressão (tensões máximas) para as misturas com 

EVA (“matriz ideal com EVA”) e fibras são mostrados nas Figuras 6.30 (para o teor de 
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incorporação 1% de fibras de piaçava) e 6.31 (para o teor de incorporação 2% de fibras de 

piaçava). 

 

 

Figura 6.30 - Média das resistências máximas à compressão (em MPa) para as misturas com teor 

de incorporação 1% 

 

 

Figura 6.31 - Média das resistências máximas à compressão (em MPa) para as misturas com teor 

de incorporação 2% 

 

Para o teor de incorporação 1% (resultados expostos na Figura 6.30), pode-se observar 

que não há variações bruscas nas resistências à compressão dos compósitos com a adição das 

fibras de piaçava na “matriz ideal com EVA (6% EVA – 16 Mesh), mesmo com o aumento do 

comprimento de 1 cm para 4 cm. A redução máxima verificada para o teor de incorporação 1% 

foi de aproximadamente 4%, comparando a resistência à compressão do grupo 6% EVA – 16 

Mesh (26,23 MPa) com a resistência do grupo 1 cm – 1% (25,21 MPa).  
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 Considerando agora o teor de incorporação 2% (resultados apresentados na Figura 6.31), 

não houve diferenças significativas nas resistências quando incorporadas fibras de 1cm e 2 cm de 

comprimento na “matriz ideal com EVA”. Por outro lado, a adição de fibras de 4 cm na matriz 

com EVA proporcionou uma diferença mais acentuada na resistência à compressão, 

aproximadamente 15, 32% (de 26,23 MPa para 22,61 MPa). 

Izquierdo (2011) estudou a influência da incorporação de fibras de sisal de comprimentos 

20 mm e 40 mm, e fração volumétrica 0,5% e 1% em concretos para alvenaria de blocos 

estruturais. De acordo com a autora, os blocos com fibras apresentaram diminuição da resistência 

à compressão em uma média de 41% em relação aos blocos de referência. Em Lima (2004) 

verifica-se que a incorporação de 2% de fibras curtas de sisal na matriz cimentícia acarretou 

numa redução na resistência à compressão de aproximadamente 36,4%. Para a maioria dos 

compósitos apresentados nas Figuras 6.33 e 6.34 verificou-se diminuição da resistência à 

compressão com a incorporação de fibras de piaçava na matriz cimentícia com EVA, no entanto, 

essas reduções foram moderadas.   

 

6.9 Análise dos Resultados dos Ensaios de Compressão e Tração na Flexão de Misturas com 

EVA Submetidos à Cura Residual 

 

Os resultados dos ensaios de compressão e tração na flexão para os corpos-de-prova 

submetidos à cura residual (130 ºC, 230 ºC e 300 ºC) podem ser verificados nas Figuras 6.32 e 

6.33, respectivamente. Para este estudo foram produzidos corpos-de-prova contendo 20% de 

EVA com granulometria 50 Mesh. Visto a dificuldade inicial de moldagem das argamassas nas 

fôrmas (devido ao teor de EVA), 1% de superplastificante (marca BASF) foi adicionado à 

mistura. A matriz cimentícia foi a mesma adotada para a definição da “matriz ideal com EVA” e 

estudo da incorporação das fibras de piaçava. 
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Figura 6.32 – Média das resistências máximas à compressão (em MPa) para as misturas 

submetidas à cura residual 
*SCR – Sem Cura Residual. 

 

 
 

Figura 6.33 – Média das resistências máximas à tração na flexão (em MPa) para as misturas 

submetidas à cura residual 
*SCR – Sem Cura Residual. 

 

A análise dos resultados expostos nas Figuras 6.32 e 6.33 permite afirmar que o aumento 

da temperatura de cura residual culminou numa redução considerável tanto na resistência à 

compressão quanto na resistência à tração na flexão.  
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Para a resistência à compressão, comparando os resultados dos grupos EVA 20% - SCR 

com EVA 20% - 300 °C verifica-se uma diminuição máxima de aproximadamente 54,62%, (de 

18,4 MPa para 8,35 MPa). Para o ensaio de tração na flexão, realizando uma análise comparativa 

dos grupos EVA 20% - SCR com EVA 20% - 230 °C, a redução máxima identificada foi de 

aproximadamente 77,18% MPa (de 3,90 MPa para 0,89 MPa).  

Com base nos resultados, pode-se afirmar que em uma situação de incêndio, onde as 

temperaturas podem ultrapassar os 1000 °C, em um tempo bem menor que uma hora (que foi 

tempo de cura residual dos corpos-de-prova) as resistências podem chegar a praticamente zero, 

isso considerando, por exemplo, um bloco feito com esse tipo de material. 

 

6.10. Densidade das misturas com EVA 

 

Nas Figuras 6.34 e 6.35 são apresentados os resultados das densidades para os corpos-de-

prova prismáticos (4 x 4 x 16 cm) com grãos de 16 Mesh e 50 Mesh, respectivamente. 

 

 

Figura 6.34 – Densidade das misturas (em kg/m
3
) com grãos médios de EVA (16 Mesh) 
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Figura 6.35 – Densidade das misturas (em kg/m
3
) com grãos pequenos de EVA (50 Mesh) 

 

 Verificou-se tanto para as granulometrias de 16 Mesh quanto de 50 Mesh uma redução na 

densidade das misturas com a incorporação de EVA. Considerando os resultados inerentes às 

misturas com grãos de 16 Mesh (Figura 6.34), a redução máxima verificada, comparando os 

valores obtidos para o grupo SEM EVA (Argamassa Pura) e EVA 8% - 16 Mesh, foi de 

aproximadamente 26,9%. Já para as misturas com grãos de 50 Mesh (Figura 6.35), 27,67% foi a 

diminuição máxima verificada, fazendo a análise comparativa da mistura SEM EVA e EVA 10% 

- 50 Mesh. 

Comparando os grupos de mesma porcentagem incorporada (6% - 50 Mesh com 6% - 16 

Mesh; e 8% - 50 Mesh com 8% 16 Mesh), Figura 6.36, observa-se que grãos maiores de EVA na 

matriz cimentícia proporciona a obtenção de compósitos mais leves, o que de fato já era 

esperado, pois o EVA é um material poroso e de baixa densidade. Por isso, grãos maiores de 

EVA geram uma maior quantidade de vazios na matriz cimentícia, reduzindo desta forma a 

densidade do material, requisito fundamental para a produção de concretos leves, por exemplo. 
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Figura 6.36 - Comparação das médias das densidades referentes aos mesmos grupos de 

porcentagem incorporada (6% e 8%) 
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7. CONCLUSÕES  

 

 Tendo em vista os resultados apresentados, é possível concluir que: 

 

1) nos ensaios de tração na flexão foi possível observar que há uma tendência de perda de 

resistência com a incorporação do EVA. Para os ensaios de compressão, a queda na 

resistência foi ainda mais acentuada, chegando a 37,5% quando 8% de EVA com grãos de 

16 Mesh foram incorporados na matriz cimentícia; 

2) com a adição das fibras na “matriz ideal com EVA”, verificou-se um ganho na resistência 

á tração na flexão, sendo os maiores ganhos associados à adição de 2% de fibras. Na 

compressão, na maioria dos casos, observou-se pequenas quedas nas resistências com a 

incorporação de fibras na matriz com EVA, mostrando que a adição de fibras curtas de 

piaçava lançadas randomicamente na matriz (nas condições de incorporação realizadas -

1% e 2%) não gera efeitos significativos sob a resistência à compressão;  

3) no caso dos ensaios de flexão nas placas, não foi possível estabelecer uma tendência de 

aumento ou diminuição da resistência com o aumento seja do teor de fibra ou do seu 

comprimento, sendo que alguns picos foram registrados para comprimentos médios de 2 

cm e 4 cm; 

4) analisando as curvas experimentais, pode-se afirmar que a incorporação apenas de EVA 

na matriz cimentícia não favoreceu nenhuma condição pós-crítico, caracterizando um 

comportamento frágil. Quando as fibras foram incorporadas, para grande parte dos 

corpos-de-prova foi identificada uma condição pós-crítico, sendo o maior deslocamento 

último (17,5 mm) verificado para a mistura com fibras de 4 cm e teor de incorporação 

2%. 

5) nas misturas com EVA submetidas à cura residual durante uma hora, foi observado que 

tanto para a compressão quanto para a tração na flexão o aumento da temperatura de cura 

promoveu reduções consideráveis nas resistências, chegando a reduções máximas de 

54,62%  e 77,18% para os ensaios de compressão e tração na flexão, respectivamente; 

6) na análise das densidades das misturas com EVA, referente aos corpos-de-prova 

prismáticos, identificou-se uma redução com o aumento do teor de EVA incorporado, 

independente da granulometria. Os grãos maiores de EVA (16 Mesh) proporcionaram 
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densidades menores que aquelas verificadas para os corpos-de-prova com grãos menores 

(de 50 Mesh); 

7) mesmo com a mudança da metodologia para a determinação do módulo de elasticidade, 

considerando intervalos maiores para o cálculo do Kexp, não foi possível estabelecer uma 

tendência de crescimento ou decréscimo de seus valores. Além disso, os valores são muito 

baixos quando comparados a alguns resultados encontrados na literatura, até mesmo 

considerando o cimento puro. 
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8. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 Com base nos estudos aqui apresentados, sugerem-se como perspectivas para trabalhos 

futuros: 

 

1) considerar a granulometria de 8 Mesh nas misturas com EVA, pois proporcionará 

compósitos mais leves. Para tanto, será necessário o uso do superplastificante; 

2) realizar uma seleção das fibras de piaçava, de acordo com o diâmetro, e estudar a 

influência de diferentes diâmetros sob a resistência à tração na flexão; 

3) repetir os melhores resultados apresentados neste trabalho para os ensaios de tração na 

flexão, para confirmar se realmente a incorporação de fibras na matriz com EVA promove 

resistências à tração na flexão maiores até que a matriz cimentícia pura; 

4) selecionar métodos de tratamento das fibras e comparar as resistências dos compósitos 

com fibras tratadas e não tratadas (in natura); 

5) realizar o cálculo dos índices físicos da areia e do EVA como, por exemplo, dimensão 

máxima característica, módulo de finura, absorção de água, inchamento, material pulverulento, 

índice de forma e impurezas orgânicas; 

6) considerar a incorporação das fibras de piaçava durante o processo de moldagem, e não 

durante a mistura mecânica, distribuindo manualmente as fibras curtas em camadas sucessivas de 

argamassas. Isso poderia minimizar o efeito de dispersão e de não garantia do local onde as fibras 

irão se concentrar mais na matriz; 

7) utilizar os resíduos de fibras de piaçava, e não as fibras comerciais, realizando uma 

análise comparativa do desempenho mecânico. 

  



130 
 

  

REFERÊNCIAS 

 

 
______. NBR 12142: Concreto – determinação da resistência à tração na flexão em corpos-de-prova 

prismáticos. Rio de Janeiro, 1994b. 

 

______. NBR 13276: argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos 

determinação do teor de água para obtenção do índice de consistência-padrão. Rio de Janeiro, 

1995. 

 
______. NBR 5739: Concreto – ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 

2007. 

 

Associação Brasileira de Cimento Portland. Boletim Técnico: guia básico de utilização do 

Cimento Portland. Disponível em: http://www.abcp.org.br/conteudo/wp-

content/uploads/2009/12/BT106_2003.pdf>. Acesso em: 08 de setembro de 2012. 

 

ABAPREX (Associação Brasileira de Poliestireno Expandido). Disponível em: < 

http://www.abrapex.com.br/02Caracter.html>. Acesso em: 09 de junho de 2012. 

 

AGOPYAN, V. Materiais reforçados com fibras para a construção civil nos países em 

desenvolvimento. 1991. 204f. Tese (livre docência) – Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 1991. 

 

AGRELA, S.P.; THOMAS, N.I.R.; JOSÉ, N.M.; CARVALHO, R.F. Preparação e caracterização 

de compósitos de polietileno de alta densidade com resíduos de fibras de piaçava da espécie 

Attalea Funifera Martius. In: 10º Congresso Brasileiro de Polímeros, Foz do Iguaçu, 2009. 

Anais… São Carlos: CBPol, 2009. 

 

AQUINO, R.C.M.P; D´ALMEIDA, J.R.M.; MONTEIRO, S.N. Desenvolvimento de compósitos 

de matriz polimérica e piaçava, como substituto de produtos de madeira. Vértices, v.4, n.1, p.42-

47, 2002. 

 

ALVIM, R.C. Desenvolvimento de novos tipos de blocos de cimento leve reforçados com Fibras 

Vegetais. Projeto de Pesquisa FAPESB em Temas Estratégicos, Edital 08/2008. Relatório Científico 

Parcial, 2010. 

 

ARAÚJO, G.A.B.; ALVIM.; R.C.; ALVIM, R.A.A. Uso de resíduos industriais de borracha 

tipo “EVA” para fabricação de produtos da construção civil. In: 17º Seminário de Iniciação 

Científica e 11ª Semana de Pesquisa e Pós-Graduação da UESC, Ilhéus, 2011. 

BENTUR, A.; MINDESS, S. Fibre reinforced cimentitious composites. London: Elsevier 

Science Publishers LTD, 1990. 

BLACKSTOCKA, K.L., KELLY, G. J., HORSEYB, B.L.: Developing and applying a 

framework to evaluate participatory research for sustainability. Ecological Economics, 

p.726-742, 2007.  



131 
 

  

BLASS, H. J.; AUNE, P.; CHOO, B. S.; G:ÖRLACHER, R.; GRIFFITHS, D. R.; HILSON, B. 

O.; RACHER, P. STECK, G. Timber Engineering – STEP 2, Design and Structural Systems. 

Netherlands: Centrum Hout, 1995. 

 

BODIG, J.;  JAYNE, B.A. Mechanics of Wood and Wood Composites. New York: Van 

Nostrand Reinhold Company, 1982. 

 

FARIA FILHO, et al. Efeito da argila calcinada sobre a durabilidade de argamassas reforçadas 

com fibras curtas de sisal. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina 

Grande, v.14, n.10, p.1109-1114, 2010.  

 

D’ALMEIDA, J.R.M.; AQUINO, R.C.M.P; MONTEIRO, S.N. Tensile mechanical properties, 

morphological aspects and chemical characterizations of piaçava (Attalea funifea) fibers. 

Composites, Rio de Janeiro, part A 37, 1473-1479, 2006.  

 

FOCHER, B. Physical characteristics of flax fibre. Belfast: C.F.M Publications, 1992. 

 

FERREIRA, S.R. Processos de fratura em compósitos de alto desempenho com fibras curta 

de sisal. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) – Universidade Estadual de 

Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. 

 

FONSECA, F.D.S.; ALVIM, R.C.; ALVIM, R.A.A. Desenvolvimento de novos tipos de blocos 

de cimento leve reforçados com fibras vegetais. In: 17º Seminário de Iniciação Científica e 11ª 

Semana de Pesquisa e Pós-Graduação da UESC, Ilhéus, 2011. 

 

GARLET, G. Aproveitamento de resíduos de EVA. (Ethylene Vinyl Acetate) como agregado 

para concreto leve na construção civil. 1998. 146f. Dissertação de mestrado (Mestrado em 

Engenharia Civil) – Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do sul, Porto 

Alegre, 1998. 

 

GARLET, G.; GREVEN, H.A. Concreto leve usando resíduos de EVA. da indústria calçadista. 

In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE EDIFICAÇÕES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 

1997, Porto Alegre – RS. Anais... Porto Alegre: Canela, 1997. P. 93-98. 

 

GUIMARÃES, C.A.L. Piaçava da Bahia: Attalea Funifera Martius. In: Primeiro Congresso 

Internacional Sobre Aplicações de Fibras Vegetais, Salvador, 2010. 

 

GRAM, H.E. Durability of natural fibres in concrete. Stockolm: Swedish, 1983. 

 

ILDEFONSO, J.S. Análise de viabilidade técnica da utilização do copolímero Etileno 

Acetato de Vinila (EVA) descartado pela indústria calçadista em misturas asfálticas 

(processo seco). 2007. 335f. Dissertação de mestrado (Mestrado em Engenharia Civil: 

Transportes) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produção da 

Extração Vegetal e Silvicultura. Disponível em: 



132 
 

  

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pevs/2010/default.shtm>. Acesso em 15 de 

março de 2012. 

IDHEA (Instituto para o Desenvolvimento da Habitação). Disponível em: 

<http://www.idhea.com.br/construcao_sustentavel.asp.>. Acesso em: 20 ago. 2012. 

IWAKIRI, S., PRATA, J. G. Utilização da madeira de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii na 

produção de painéis de cimento-madeira. Cerne, Lavras, v. 14, n. 1, p. 68-74, 2008. 

 

IZQUIERDO, I.S. Uso de fibra natural de sisal em blocos de concreto para alvenaria 

estrutural. 2011. 146f. Dissertação de mestrado (Mestrado em Engenharia 

de Estruturas) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

 

KALIA, S.; KATHIB, B.S.; KAUR, I. Pretreatments of natural fibers and their application as 

reinforcing material in polymer composites – A Review. Polymer Engineering and Science, v. 

49, n.7, p 1253–1272, 2008. 

 

LIMA, P.R.L. Análise teórica e experimental de compósitos reforçados com fibras de sisal. 

2004. 287f. Tese de doutorado (Doutorado em Ciências em Engenharia Civil) – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 

 

LOPES, P.S.; ALVIM, R.C; ALVIM, R.A.A. Tratamento de fibras de Piaçava para reforço 

de compósitos de cimento leve. Resumos. In: 17º Seminário de Iniciação Científica e 11ª 

Semana de Pesquisa e Pós-Graduação UESC, Ilhéus, 2011. 

 

MACEDO, D.G. Compósitos de serragem de madeira e resíduos de recauchutagem de pneu. 

2008. 145f. Tese de doutorado (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade de Brasília, 

Brasília, 2008. 

 

MELO FILHO, J.A. Desenvolvimento e caracterização de laminados cimentíceos reforçados 

com fibras longas de sisal. 2005. 124f. Dissertação de mestrado (Mestrado Ciências em 

Engenharia Civil) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 

 

MONTAGNOLI, R.M. et al. Avaliação da reciclabilidade de resíduos de EVA. da indústria 

calçadista. In: XII Seminário de Iniciação Científica da UNESP, Bauru, 2010. Anais... XII CIC, 

2010. p. 6642-6645. 

 

MONTEIRO, S. N.; AQUINO, R. C. M. P.; LOPES, F. P. D.; CARVALHO, E. A.; 

D’ALMEIDA, J. R. M. Comportamento mecânico e características estruturais de compósitos 

poliméricos reforçados com fibras contínuas e alinhadas de curauá. Revista Matéria, v. 11, n. 3, 

p. 197-203, 2006. 
 

MOREAU, M.S. Ocorrência, manejo, produtividade e canais de comercialização da 

piaçaveira na Bahia. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 1997. 

 

MUSSIG, J. Industrial Applications of Natural Fibres. Bremen: WILEY, 2010.   

 



133 
 

  

NELSON, D.L.; COX, M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. New York: Worth 

Publishers, 2000.  

 

NI, Y. Natural fibre reinforced cement composites. 1995. Tese (Doutorado) – Victoria 

University of Technology, 1995. 

 

PAMPONÉT, T.C. Crescimento, Assimilação de Carbono e Produtividade Após Redução de 

Área Foliar e Distribuição do Sistema Radicular em Piaçaveiras Cultivadas a Pleno Sol ou 

em Sub-Bosque. 2009. 61f. Dissertação de mestrado (Mestrado em Produção Vegetal) – 

Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2009. 

 

PANYAKAPO, P.; PANYAKAPO, M. Reuse of thermosetting plastic waste for lightweight 

concrete. Waste Management, v.28, n.9, p.1581-1588, 2008. 

 

PIMENTEL, L.L. Durabilidade de argamassas modificadas por polímeros e reforçadas com 

fibras vegetais. 2004. 139f. Tese (Doutorado em construção e construções rurais) – Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2004. 

 

PIMENTEL et al. Utilização de resíduos da indústria de calçados em blocos de vedação com 

novas geometrias - Bloco EVANG. In.: Inter American Conference on Non- Conventional 

Materials and Technologies in Ecological and sustainable Construction, 2005, Rio de Janeiro. 

Anais... Rio de Janeiro: IAC-NOCMAT, 2005. P.386-395. 

 

POLARI FILHO et al. A reciclagem de resíduos da indústria de calçados (EVA) na execução de 

painéis de vedação na construção civil: avaliação de desempenho. In: II Encontro Temático Meio 

Ambiente e Educação Ambiental, 2003, João Pessoa. Anais... João Pessoa, 2003. 

 

POLARI FILHO et al. Bloco EVA. - Uma Alternativa às Alvenarias das Construções. In.: Inter 

American Conference on Non-Conventional Materials and 136 Technologies in Ecological and 

Sustainable Construction, 2005, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: IAC-NOCMAT, 2005. 

P.281-290. 

 

PREZOTTO et al. Etileno acetato de vinila – EVA. Planejamento e projeto da indústria 

química. Trabalho de conclusão das disciplinas de planejamento e projeto da indústria química I 

e II – Escola de Engenharia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 

1990. 

 

RILEM. Strain Hardening Cementitious Composites (SHCC2 – Rio). Proceedings of the 2º 

International RILEM Conference, Rio de Janeiro, 2011. 

 

SANTIAGO, E.Q.R. Utilização de agregados de EVA e RCD para a obtenção de concretos 

leves. 2008. 185f. Dissertação de mestrado (Mestrado em Ciências em Engenharia Civil e 

Ambiental) – Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2008. 

 

SANTOS, A.M. Estudo de Compósitos Híbridos Polipropileno/Fibras de vidro e coco para 

aplicações em engenharia. In: 17º CBECIMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos 

Materiais, 2006, Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu, 2006. p. 7. 



134 
 

  

 

SANTOS, E.A. Avaliação mecânica e microestrutural de compósitos de matriz de poliéster 

com adição de cargas minerais e resíduos industriais. Dissertação (Mestrado). Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, 2007. 

SAVASTANO, H. Materiais à base de cimento reforçados com fibras vegetais: reciclagem 

de resíduos para a construção de baixo custo. 2000. 152 f. Tese (Livre docência) – Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 

SILVA, D. A.; ROMAN, H.R. Caracterização microestrutural de pastas de cimento aditivadas 

com Polímeros HEC e EVA. Ambiente Construído, Porto alegre, v.2, n.2, p. 31-46, 2002.  

 

SILVA, R.M. Aplicação de imagens microtomográficas na caracterização de compósitos 

cimentícios leves reforçados com fibras de piaçava. Dissertação (Mestrado em Ciência, 

Inovação e Modelagem em Materiais) – Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2012. 

 

SILVA, et al. Avaliação do comportamento da argamassa no estado fresco através dos métodos 

de mesa de consistência, dropping ball e squeeza flow. In: VI Simpósio Brasileiro de Tecnologia 

de Argamassas e I International Symposium on Mortars Technology, Florianópolis, 2005. 

Anais... Santa Catarina: VI SBTA, 2005.  

 

SILVA, F.A.; TOLEDO FILHO, R.D.; FAIRBAIRN E.M.R. Accelerated aging characteristics of 

sisal fiber-cement based composites made with a CH free cementitious matrix. In: Brazilian 

Conference Non-Conventional Materials and Technologies in Ecological and Sustainable 

Construction – NOCMAT, Brazil, 2006. 

 

SILVA, F.A. Durabilidade e propriedades mecânicas de compósitos cimentícios reforçados 

por fibras de sisal. 2009. 254f. Tese de doutorado (Doutorado em Engenharia Civil) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 

 

SWAMY, R. N. Vegetable fibre reinforced cement composites - a false dream or a potential 

reality. In: Internetional Symposium on Vegetable Plants and Their Fibres as Building Materials, 

1990, Salvador. Proceedings… London, Chapman and Hall, 1990.  

 

TOLEDO FILHO, R.D. Natural fibre reinforced mortar composites. 1987. 427f.  Tese 

(Doutorado em Engenharia) – DEC-PUC-Rio/DEC Imperial College, Rio de Janeiro, 1997. 

 

TOLEDO FILHO, R.D.; GHAVAMI, K.; ENGLAND, G.L.; SCRINEVER, K. Development of 

vegetable fibre-mortar composites of improved durability. Cement and Concrete Composites, 

v.25, n.2, P.185-196, 2003.  
 

TOLEDO FILHO, R.D., SILVA, F.A., FAIRBAIRN, E.M.R., MELO FILHO, J.A., Durability of 

Compression Molded Sisal Fiber Reinforced Mortar. Construction & Building Material, v. 10, 

p. 721 -730, 2009. 

 

ZATTERA, A.J. et al. Caracterização de resíduos de Copolímeros de Etileno-acetato de vinila - 

EVA. Polímeros: Ciência e tecnologia, vol.15, n.1, p.73-78, 2005. 



135 
 

  

 

ZICKLER, A., MENNICKEN, L. Science for Sustainability: The Potential for German-Brazilian 

Cooperation on sustainability-oriented Research and Innovation – Introduction. In: 1st German-

Brazilian Conference on Research for Sustainability, 2009, São Paulo. proceedings… São Paulo, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

  

APÊNDICE A – DADOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA DENDIDADE E 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO PARA AS MISTURAS COM EVA 

 

 
Figura A1 – Dados utilizados para o cálculo da densidade dos corpos-de-prova (para a 

granulometria 16 Mesh) 

 

 

 
Figura A2 – Dados utilizados para o cálculo das tensões máximas (para a granulometria 16 Mesh) 
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Figura A3 - Dados utilizados para o cálculo da densidade dos corpos-de-prova (para a 

granulometria 50 Mesh) 

 

 
Figura A4 – Dados utilizados para o cálculo das tensões máximas (para a granulometria 50 Mesh) 
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APÊNDICE B - DADOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

PARA AS MISTURAS SOMENTE COM FIBRAS 

 

 

 
Figura B1 - Dados utilizados para o cálculo das tensões máximas (para as placas de dimensões 30 

cm x 10 cm x 5 cm – comprimento x largura x altura) 
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APÊNDICE C - DADOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

NA FLEXÃO PARA AS MISTURAS COM EVA (6% - 16 Mesh) E FIBRAS 

 

 
Figura C1 - Dados utilizados para o cálculo das tensões máximas (para os corpos-de-prova 

prismáticos de dimensões 4 cm x 4 cm x 16 cm – comprimento x largura x altura) 
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APÊNDICE D - DADOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

NA FLEXÃO PARA AS MISTURAS COM EVA SUBMETIDAS À CURA RESIDUAL 

 

 
Figura D1 - Dados utilizados para o cálculo das tensões máximas (para os corpos-de-prova 

prismáticos de dimensões 4 cm x 4 cm x 16 cm – comprimento x largura x altura) 
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APÊNDICE E - DADOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO PARA AS MISTURAS SOMENTE COM EVA 

 

 
Figura E1 - Dados utilizados para o cálculo das tensões máximas (para os corpos-de-prova 

cilíndricos de dimensões 5 cm x 10 cm – diâmetro x altura) 
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APÊNDICE F - DADOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO PARA AS MISTURAS COM EVA (6% - 16 Mesh) E FIBRAS 

 

 
Figura F1 - Dados utilizados para o cálculo das tensões máximas (para os corpos-de-prova 

cilíndricos de dimensões 5 cm x 10 cm – diâmetro x altura) 
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APÊNDICE G - DADOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO PARA AS MISTURAS COM EVA SUBMETIDAS À CURA RESIDUAL 

 

 
Figura G1 - Dados utilizados para o cálculo das tensões máximas (para os corpos-de-prova 

cilíndricos de dimensões 5 cm x 10 cm – diâmetro x altura) 
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APÊNDICE H – DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DOS 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE TRAÇÃO NA FLEXÃO  

 

 
 

Figura H1 - Dados utilizados para o cálculo do desvio padrão (DESV.PAD) e coeficiente de 

variação (CV ) dos resultados referentes aos ensaios realizados nas placas (30 cm  x 10 cm x 5 

cm -  comprimento x largura x altura) 
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Figura H2 - Dados utilizados para o cálculo do desvio padrão (DESV.PAD) e coeficiente de 

variação (CV ) dos resultados referentes aos ensaios realizados nos corpos-de-prova prismáticos 

(4 cm x 4 cm x 16 cm – largura x altura x comprimento) – misturas contendo somente EVA 
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Figura H3 - Dados utilizados para o cálculo do desvio padrão (DESV.PAD) e coeficiente de 

variação (CV ) dos resultados referentes aos ensaios realizados nos corpos-de-prova prismáticos 

(4 cm x 4 cm x 16 cm – largura x altura x comprimento) – misturas contendo EVA (6% 16 

MESH) e fibras 
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APÊNDICE I – DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DOS 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE COMPRESSÃO 

 

 
Figura I1 - Dados utilizados para o cálculo do desvio padrão (DESV.PAD) e coeficiente de 

variação (CV ) dos resultados referentes aos ensaios realizados nos corpos-de-prova cilíndricos (5 

cm x 10 cm – diâmetro x altura) – misturas contendo somente EVA 
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Figura I1 - Dados utilizados para o cálculo do desvio padrão (DESV.PAD) e coeficiente de 

variação (CV ) dos resultados referentes aos ensaios realizados nos corpos-de-prova cilíndricos (5 

cm x 10 cm – diâmetro x altura) – misturas contendo EVA (4% - 16 Mesh) e fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 


