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RESUMO 

Compostos cimentícios (CC) são os materiais mais utilizados na construção civil devido ao 

alto desempenho mecânico, alta durabilidade, facilidade de moldagem e baixo custo. 

Contudo, os CC apresentam várias limitações mecânicas devido, sobretudo, a sua baixa 

relação entre resistência, peso e capacidade de se deformar quando submetido ao efeito de 

tração. Neste sentido, estudos sobre a adição de fibras sintéticas aos CC tem se intensificado 

nos últimos anos, demonstrando-as como materiais de reforços alternativos para suprir as 

limitações desses compostos e, assim, promover inovações na construção civil. Neste 

contexto, esse trabalho tem por objetivo principal o estudo da adição da fibra sintética PEAD 

(polietileno de alta densidade), comercialmente conhecida como Tyvek®, em CC como uma 

alternativa viável, sustentável e econômica para melhorar as propriedades mecânicas e 

acústicas dos compostos cimentícios convencionais, visando sua utilização em placas de 

revestimento. Foi avaliada a influência do volume das fibras do resíduo na trabalhabilidade no 

estado fresco, absorção sonora, ensaios de tração na flexão e absorção de água das placas. 

Também foram feitos ensaios de tração no resíduo do Tyvek® para investigação de seu 

módulo de elasticidade, com objetivo de compreender as propriedades intrínsecas dos CC 

quando misturados ao resíduo de Tyvek®. Dessa forma, foram encontrados valores 

satisfatórios de resistência mecânica e absorção sonora para a placa com 70% de água, 10% 

de fibra e mistura homogênea dos materiais, demonstrando a viabilidade do uso dessas fibras 

como placas de revestimento de absorção sonora, promovendo ainda sustentabilidade e 

inovação ao reaproveitar resíduos que ainda não possuem reutilização neste segmento. 

 

Palavras-chave: compostos cimentícios reforçados; fibra de resíduos; PEAD; 

sustentabilidade; absorção sonora; resistência mecânica. 
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ABSTRACT 

Cementitious composites (CC) are the most used materials in civil construction due to their 

high mechanical performance, high durability, ease of molding and low cost. However, CC 

have several mechanical limitations due, above all, to their low relationship between strength, 

weight and ability to deform when subjected to the tensile effect. In this sense, studies on the 

addition of synthetic fibers to CC have been intensified in recent years, demonstrating them as 

alternative reinforcement materials to overcome the limitations of these compounds and thus 

promote innovations in civil construction. In this context, this research has as main objective 

the study of the addition of the synthetic fiber HDPE (high density polyethylene), 

commercially known as Tyvek®, in CC as a viable, sustainable and economical alternative to 

improve the mechanical and acoustic properties of conventional cementitious composites 

aiming its use in boards of coating. The influence of the volume of the waste fibers on 

workability in the fresh state, sound absorption, flexural tensile strength tests and water 

absorption of the boards was evaluated. Tensile tests were also performed on the Tyvek® 

waste to investigate the modulus of elasticity with the objective of analyzing the intrinsic 

properties of CC when mixed with the Tyvek® waste. Thus, satisfactory values of mechanical 

strength and sound absorption were found for 70% water, 10% fiber and homogeneous 

mixture of materials, demonstrating the feasibility of using these fibers as barrier sound walls, 

further promoting sustainability and innovation by reusing waste that does not yet have reuse 

in this segment. 

 

Keywords: reinforced cementitious composites; waste fiber; HDPE; sustainability; sound 

absorption; mechanical resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os compostos cimentícios (CC) são os materiais de construção mais utilizados no mundo [1, 2] 

e isto ocorre devido ao seu baixo custo, facilidade de moldagem, alto desempenho mecânico 

(especialmente em compressão) e a durabilidade em longo prazo [3, 4]. Essas vantagens surgem 

quando o cimento é misturado a outros elementos, tais como areia, água e brita, formando 

pastas de cimento, argamassas e concretos [1].  Por outro lado, tais compostos possuem 

diversas limitações mecânicas no decorrer do tempo, sobretudo associadas à baixa relação 

resistência/peso e capacidade de deformação sob efeito de tração [4]. Neste contexto, a 

utilização e o desenvolvimento de compostos cimentícios reforçados com fibras (CCRF) tem 

sido uma solução adotada para melhorar as características mecânicas dos CC, muitas vezes 

associadas à limitação de uso na construção civil [3, 4]. Assim, um grande número de trabalhos 

científicos tem sido evidenciado na literatura sobre esse tema nos últimos anos [5-10]. Mais que 

isso, esses estudos mostram que a adição de fibras em CC não apenas aumenta a resistência 

mecânica de argamassas e concretos, mas também aumenta o módulo de elasticidade, a 

ductilidade, a tenacidade e o comportamento pós-fissuração [3, 4, 10]. Consequentemente, a 

adição de fibras ao cimento tem proporcionado estudos que demonstram o potencial 

tecnológico desses sistemas em novas aplicações, que vão de estruturas e revestimentos 

simples, como argamassas, a aplicações mais nobres como paredes de revestimento para 

absorção sonora [11]. Neste sentido, as fibras podem ter geometria e comprimento diversos, de 

acordo com a aplicação final, são classificadas como naturais ou sintéticas e são geralmente à 

base de aço, vidro, polipropileno, bambu, sisal etc. [12, 13]. Além disso, as fibras usualmente 

incorporadas aos CC podem ser de materiais variados e muitas vezes oriundos de resíduos de 

indústrias diversas [14-18]. 

Em paralelo, a indústria da construção civil (ICC) é um dos segmentos que mais incentivam o 

crescimento e a sustentabilidade econômica do Brasil [19]. Por incentivar o crescimento por 

meio de construções para finalidades diversas (habitação, infraestrutura, comércio etc.), essa 

indústria enfrenta grandes desafios ambientais. Estes desafios são decorrentes, geralmente, do 

impacto ambiental causado pela ocupação de áreas e alteração das características locais, como 

também pela geração de resíduos, extração de recursos naturais ou preparação de produtos 

variados para a construção civil [19]. No campo da geração de resíduos, as informações 

atualmente disponíveis confirmam que a maior parte dos resíduos gerados em cidades de 
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grande e médio porte é composta por resíduos da construção civil (RCC) [20]. De modo geral, 

os RCC são aqueles provenientes de construções e reformas, e englobam tijolos, blocos 

cerâmicos, concretos, solos, rochas, resinas, metais, madeiras, argamassa, gesso, vidros, 

plásticos etc. [21]. Neste contexto, um dos maiores desafios atuais da ICC é desenvolver 

tecnologias sustentáveis, diminuindo, assim, a quantidade de matéria prima utilizada neste 

segmento e, consequentemente, diminuindo a geração de RCC [20]. 

A título de informação, no âmbito de geração de resíduos, de acordo com a Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), foram gerados 

em 2011 no Brasil aproximadamente 170 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

por dia. Já em 2017 foram gerados aproximadamente 200 mil toneladas de RSU por dia [22]. 

Esses números indicam a necessidade de destino correto e/ou da utilização adequada dos 

resíduos tanto para satisfazer as leis, quanto às necessidades ambientais. Em adição ao 

problema de descartes excessivamente gerados em grandes cidades, destaca-se ainda o 

volume de custos para gerenciamento de RSU, que são da ordem de US$ 200 bilhões por ano 

em todo o mundo, com expectativa de aumento de 85% deste valor até 2025 [19]. Como 

resultado disso, devido ao alto custo para se separar e reciclar boa parte destes resíduos, a 

quantidade de material reaproveitada frente ao volume de descarte ainda é muito pequena, 

gerando, assim, um sério impacto ambiental [12, 20]. Atrelado a isso, também é ressaltado que 

boa parte desses resíduos nem chegam à sua destinação correta: o aterro controlado. Esses, 

infelizmente, são lançados no meio ambiente de forma irregular e irresponsável, sem contar os 

acidentes ambientais causados pelas indústrias, os quais não são de conhecimento da 

população [23]. Conforme os dados apresentados, a Figura 1-1 mostra o caminho dos RSU no 

Brasil nos últimos anos, onde das toneladas/dia de resíduos gerados, 90% são coletados e 

levados às suas destinações finais. Porém, destas destinações finais, quase 50% ainda são 

lançados em local inadequado, o “lixão” [24, 25], ou seja, embora a evolução da coleta de RSU 

no Brasil tenha aumentado nos últimos anos, a reutilização desses resíduos ainda é quase 

insignificante [19, 22]. Como consequência, a utilização de resíduos para novas aplicações é um 

tema desafiador e de interesse científico e tecnológico. 

Neste cenário de RSU, destaca-se a indústria gráfica (IG), que produz, entre papel, papelão e 

plásticos [26], cerca de 40% de todo RSU gerado no país [27]. Dentre esses resíduos gerados 

pela IG está o polietileno de alta densidade (PEAD), um polímero que é utilizado nessa 

indústria como substrato para impressões e, embora não seja uma parcela significativa destes 

40%, se torna não reciclável após determinados tratamentos, transformando-se em um 
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material irrecuperável e de grande impacto ambiental [28]. Esse é o caso, por exemplo, de um 

tipo de PEAD conhecido como Tyvek®, material patenteado pela empresa DuPont, que é 

bastante utilizado para fins comerciais devido a propriedades como [29,30]: leveza, classe A de 

inflamabilidade, resistência química, estabilidade, opacidade, pH neutro e resistência a 

rasgamento. Estas propriedades fazem o Tyvek® útil em diversas funções, como mostram as 

aplicações apresentadas na Figura 1-2. Nesta ilustração é possível observar a versatilidade do 

uso do Tyvek®, que vai desde aplicação em roupas e pulseiras, até sistemas de proteção para 

indústrias médicas, sistemas de envelopamento de edifícios e etiquetas automotivas [29-33]. 

Figura 1-1: Destinação final dos resíduos sólidos no Brasil nos últimos anos. 

 
Fonte: Revista EM Discussão! (2014). 

 

Figura 1-2: Aplicações diversas do Tyvek no mercado. 

 
Fonte: Adaptado de DUPONT (2020). 
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Segundo a DuPont [29, 30], a tendência é que o uso do Tyvek® aumente consideravelmente nos 

próximos anos em função de suas diversas aplicações, preços e versatilidade. Apesar de todas 

as características que fazem do Tyvek® um material promissor, a principal desvantagem desse 

material, para fins de reutilização de RSU [28], é que em forma de resíduo da IG (em 

fragmentos, na maioria das vezes) ele não se apresenta como um material reciclável. Isto 

ocorre porque os materiais depositados sobre este polímero ao longo dos processos de 

impressão são de difícil tratamento (exemplo desses materiais são os adesivos, os silicones, as 

colas etc.) [26, 28]. Assim, este material, quando não está mais adequado ao uso, é lançado ao 

meio ambiente, onde, sem destino apropriado, provoca elevado impacto ambiental [34]. 

Encontrar alternativas viáveis para o uso do Tyvek® proveniente da IG é de suma importância 

e, sem dúvida, um grande desafio. Nesse contexto, atrelar o uso desse material irrecuperável 

ao campo da construção civil é uma boa oportunidade de reutilizá-lo, já que nos últimos anos 

houve um boom de pesquisas sobre a utilização de diversos tipos de PEAD como reforço para 

CC [35-38]. De acordo com essas constatações, há de se propor alternativas para a reutilização 

do resíduo de Tyvek® em forma de fibras e, consequentemente, promover novas aplicações 

industriais, como na construção civil, onde já é largamente utilizado como sistema de 

envelopamento de edificações [29, 30], mas ainda pode ser empregado como reforço para CC, 

inclusive reutilizando os resíduos da IG. Essa combinação de CC com resíduos de Tyvek® 

pode trazer inúmeras aplicações, como por exemplo, um novo revestimento mais leve e mais 

resistente, considerando a leveza do Tyvek® combinada as propriedades mecânicas dos CC. A 

utilização de resíduo ao invés de matéria prima pode, portanto, diminuir os custos finais dos 

CC, além de reduzir o consumo de cimento nestas misturas, tornando o produto cimento-

Tyvek® viável economicamente. Dessa forma, propor uma aplicação à base de resíduos de 

Tyvek® para a construção civil, como reforço de CC para desenvolvimento de novos 

produtos, tais como argamassas e placas de revestimento com absorção sonora, é o objetivo 

principal deste trabalho. Além disso, essa pesquisa, até o momento, tem caráter inovador, pois 

o resíduo do Tyvek® ainda não foi estudado na construção civil para utilização com estas 

finalidades. 

 

1.1. Objetivo geral do trabalho 

Este trabalho teve como objetivo principal atestar a viabilidade do desenvolvimento de 

compostos cimentícios reforçados, incorporando fibras de resíduos do PEAD Tyvek® 
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provenientes da indústria gráfica, para aplicação como placas de revestimento para absorção 

sonora. 

 

1.2. Objetivo específico do trabalho 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

 Identificar e caracterizar fisicamente os materiais utilizados nesta pesquisa, de modo a 

permitir a escolha dos materiais adequados ao comportamento do composto. 

 Desenvolver procedimento para beneficiamento e incorporação do resíduo da IG em 

forma de fibra em compostos cimentícios. 

 Identificar o melhor traço a ser utilizado, com as devidas proporções de materiais e 

possíveis usos de aditivos para adequação de propriedades do produto final. 

 Definir a melhor estrutura de reforço para o produto final, de modo a buscar o 

atendimento de valores normativos para resistência mecânica e desempenho acústico. 

 Verificar o atendimento do produto final, de acordo com as normas técnicas 

brasileiras, quanto ao seu uso. 

 

1.3. Ineditismo  

O uso de resíduos provenientes das variadas indústrias, como resíduos de papel e polímeros 

da IG, em materiais de construção não é novidade nas pesquisas acadêmicas. Diversas 

pesquisas já foram realizadas visando à substituição ou incorporação destes materiais em 

matrizes cimentícias. Porém, a utilização do resíduo do Tyvek® é inédita, pois não foram 

encontradas na literatura pesquisas com estudos similares sobre o uso deste PEAD residual de 

indústrias, principalmente da IG e ICC. Deste modo, este trabalho tem como principal 

ineditismo o desenvolvimento do estudo do comportamento das fibras de resíduos de Tyvek® 

em matrizes cimentícias, com a finalidade de confecção de placas cimentícias reforçadas com 

fibras de resíduos de Tyvek® para aplicação como revestimento na construção civil. 
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1.4. Justificativa 

A busca pela sustentabilidade ambiental e econômica na Construção Civil traz 

questionamentos sobre as metodologias construtivas utilizadas atualmente no país. As 

tradicionais alvenarias ainda são largamente utilizadas com suas várias camadas de 

revestimento, ou seja, com chapisco, emboço e reboco. A quantidade de material 

desperdiçado e não reaproveitado nessas alvenarias é imensa e a taxa de desperdício dos 

materiais de revestimento totalizam 66% da média geral de desperdício da construção civil 

[21]. Além disso, existem os problemas de desempenho acústico dos materiais comumente 

utilizados para revestimentos. Sendo assim, este trabalho justifica-se por buscar novas 

alternativas de reaproveitamento de resíduos não recicláveis e, em paralelo, atender 

satisfatoriamente ao desempenho físico, mecânico e acústico necessário aos revestimentos. 

Desta forma, o composto cimentício torna-se atrativo para desenvolvimento e aceitação de 

novo produto pelo mercado. 

 

1.5. Descrição da dissertação de mestrado 

Além deste capítulo, este trabalho foi dividido em outras 07 partes. A revisão da literatura é 

apresentada no Capítulo 2. Em seguida, no Capítulo 3, são apresentados os materiais e os 

métodos de preparação dos compostos cimentícios utilizados neste trabalho. Na sequência, no 

Capítulo 4, são descritos os equipamentos utilizados na caracterização dos materiais. Os 

resultados obtidos são, então, mostrados, analisados e discutidos no Capítulo 5, enquanto que 

no Capítulo 6 é apresentada a conclusão do trabalho. As sugestões para trabalhos futuros são 

descritas no Capítulo 7. E no Capítulo 8 são indicadas as agências de fomento que 

viabilizaram este trabalho.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo são apresentadas breves descrições sobre RSU e CC com seus reforços em 

fibras e, para tanto, ele foi dividido basicamente em duas partes. Na primeira, são descritos os 

RSU e suas características. Também são apresentados os resíduos provenientes das indústrias, 

principalmente da construção civil e da gráfica, bem como sua tratativa no meio ambiente. Na 

sequência é apresentado o PEAD conhecido como Tyvek®, cuja quantidade de resíduo gerado 

por meio da IG é relativamente alta e comprometedora ambientalmente. Na segunda parte são 

apresentados os CC com suas características, suas propriedades e seu produto utilizado no 

presente trabalho: a pasta de cimento. Também são descritos os reforços destes compostos 

com fibras de diversas naturezas e as propriedades das misturas, identificando os tipos de 

fibras existentes no mercado e o efeito da adição destas fibras nos CC. Por fim, serão descritas 

as propriedades a serem investigadas na mistura do resíduo de Tyvek® com os CC com 

finalidades acústicas e mecânicas. 

 

2.1.  Resíduos Sólidos Urbanos 

Na atualidade, em consequência do desenvolvimento industrial, do crescimento da população 

e da adoção crescente de novos padrões de consumo, juntamente com a falta de 

conhecimento, interesse e sensibilidade da sociedade frente ao meio ambiente, ocorre uma 

desenfreada produção de RSU [40, 41]. Dessa forma, os resíduos sólidos gerados pelo homem 

resultam em diversos riscos à saúde pública, provocando devastação e enorme degradação 

ambiental, modificando as formas de consumo e criando, consequentemente, novas 

tendências econômicas, sociais e administrativas difíceis de serem resolvidas [40]. Sendo 

assim, para buscar soluções para a geração de RSU, os resíduos sólidos foram estudados e 

classificados, conforme Norma Brasileira NBR 10004 de 2004 [42]. Logo, os RSU são 

materiais compostos que se encontram nos estados sólido e semissólido, resultantes de 

atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição, dentre outras. Em paralelo, há mais de uma década a preocupação 

ambiental e a classificação dos resíduos têm caminhado em direção oposta às tendências da 

economia da sustentabilidade, que vem sendo amplamente disseminada no mundo, devido à 

evolução dos ambientes urbanos [41], como descrito no Cap. 1. Com a grande quantidade de 
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resíduos lançados no meio ambiente, de forma desenfreada e inconsequente, as cidades não se 

desenvolvem de forma saudável e as gerações futuras são comprometidas, pois o impacto na 

fauna e flora é imensurável [40, 41]. Logo, promover soluções e inovação para o uso dos RSU é 

um tema atual e atraente, não apenas do ponto de vista ambiental e econômico, mas também 

do ponto de vista científico e tecnológico. Neste contexto, a sustentabilidade é considerada o 

tema principal do século XXI [12, 41], onde, para que as cidades cresçam de forma saudável é 

necessário que o crescimento e as produções industriais dos centros urbanos sejam 

acompanhados de um desenvolvimento econômico e ambiental sustentável. Este 

desenvolvimento é definido como o progresso que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades [41, 

43]. Sendo assim, a sustentabilidade procura encontrar maneiras melhores para produção de 

bens de consumo diversos, tanto para o futuro quanto para o presente [43].  

Neste cenário, encontra-se o grande volume de descartes de resíduos provenientes dos centros 

urbanos, cuja origem, já abordada anteriormente, provém do crescimento das populações e da 

evolução das necessidades urbanas [22, 40]. Em sua grande maioria, os RSU são de origem de 

produção e consumo de bens que atendem às necessidades individuais e/ou coletivas, sendo 

estes não perigosos, porém trazem danos irreparáveis ao meio ambiente por serem descartados 

em alto volume e não terem destinação final correta [43]. Consequentemente, quando a 

economia de desenvolvimento sustentável nas cidades é priorizada, a geração de RSU tende a 

diminuir consideravelmente [41]. Portanto, essa sustentabilidade nas cidades é beneficiada 

quando há tanto abordagem apropriada quanto cobrança eficiente de gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos (GRSU). Como resultado, constata-se que a abordagem de 

desenvolvimento sustentável, com a correta gestão dos RSU, traz grandes benefícios em 

curto, médio e longo prazo [22, 43]. Dessa forma, o correto GRSU é um dos principais desafios 

dos grandes centros desde o início deste novo milênio [28, 44]. A preocupação mundial em 

relação aos RSU, em especial os domiciliares, tem aumentado diante do crescimento da 

produção, do gerenciamento inadequado e da falta de áreas de disposição final destes resíduos 

[44]. A gestão e a disposição inadequadas dos RSU causam impactos socioambientais, tais 

como degradação do solo, comprometimento dos corpos d’água e mananciais e intensificação 

de enchentes [28, 43, 44]. Mais do que isso, eles também contribuem para a poluição do ar e 

proliferação de vetores de importância sanitária nas cidades e catação em condições 

insalubres em ruas e áreas de disposição final [28]. Consequentemente, o grande volume de 

RSU gerado nos grandes centros traz mais um problema, ainda pouco divulgado. Os aterros 
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das grandes cidades caminham para a saturação e por isso os resíduos estão sendo 

transportados a longas distâncias, a exemplo do que ocorre na Região Metropolitana de São 

Paulo [44]. Nessa cidade, os resíduos percorrem entre 15 e 30 km até a sua disposição final, ou 

seja, o aterro sanitário controlado utilizado para a destinação final de seus descartes se 

encontra em outro município, pois São Paulo já não dispõe de área disponível para depósito 

de RSU [44]. Essa é a realidade que grandes centros urbanos no Brasil começam a enfrentar [28, 

44].  

Neste contexto, além dos problemas causados pelo descarte excessivo em aterros e 

ineficiências em GRSU, vale ainda informar os problemas causados por acidentes ambientais. 

São exemplos, a Tragédia de Mariana, em 2015 [45], que alterou a flora e a fauna de mais de 

600 km do Rio Doce nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e a Tragédia de 

Brumadinho em 2019 [46], que ceifou a vida de centenas de pessoas 04 anos depois do 

acidente anterior. Sem dúvida, essas tragédias estão entre os maiores desastres ambientais do 

Brasil, que levaram, inevitavelmente, a impactos ambientais que necessitarão de décadas ou 

séculos para recuperação. Há também relatos de contaminação do meio ambiente de outras 

naturezas como, por exemplo, descarte inadequado de medicamentos vencidos ou não 

utilizados [47], uso indiscriminado de agrotóxicos [48] etc. Todos esses problemas levaram, 

necessariamente, a busca por soluções sustentáveis vinculadas ao uso de resíduos sem 

impactos ambientais. Portanto, um GRSU adequado, identificando desde as categorias dos 

resíduos descartados até a precaução com as formas corretas de armazenamento e descartes, 

possibilita obter soluções sustentáveis reutilizando vários destes resíduos em novas aplicações 

na própria indústria. 

No âmbito de RSU, as fontes de resíduos sólidos [49] incluem atividades residenciais, 

comerciais, institucionais e industriais e são classificados como perigosos e não perigosos. Os 

resíduos que causam danos imediatos para indivíduos ou ambientes expostos são classificados 

como perigosos, que são os que possuem características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade etc. [27, 49]. Já os resíduos sólidos não perigosos de uma comunidade 

que recolhe e transporta os descartes para um local de processamento ou eliminação, são os 

chamados de RSU [49]. Dessa forma, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) [27], os RSU são classificados quanto à origem e quanto à periculosidade. Em relação 

à classificação quanto à origem, são citados os resíduos domiciliares, de limpeza urbana, de 

estabelecimentos comerciais, de serviços públicos de saneamento básico, de indústrias, de 

construção civil, de saúde, dentre outros. Com relação à periculosidade, conforme exposto 
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anteriormente, são divididos entre perigosos e não perigosos [27, 49]. No desenvolvimento deste 

trabalho utilizamos RSU não perigosos provindos da indústria e que atualmente causam 

grande impacto ambiental [49]. Sendo assim, o GRSU é uma das estratégias para a busca da 

sustentabilidade no meio industrial [19], onde o desafio vai muito além do controle dos 

processos produtivos, uso de matérias primas e insumos de qualidade, e do emprego de 

tecnologia avançada. Ele requer um repensar geral sobre as atividades da empresa, seus 

objetivos e suas metas. Consequentemente, no mundo atual, do avanço científico e da busca 

incessante pela inovação [19], as indústrias devem se preocupar com os impactos gerados por 

seus produtos e serviços disponibilizados no mercado. 

 

2.1.1.  Resíduos provenientes da indústria 

A indústria é responsável por grande quantidade de resíduo – sobras de carvão mineral, 

refugos da indústria metalúrgica, resíduo químico, gás e fumaça lançados pelas chaminés das 

fábricas etc. [50]. Além disso, o resíduo industrial é um dos maiores responsáveis pelas grandes 

agressões ao meio ambiente, onde são incluídas as contaminações por produtos químicos e 

metais, como solventes, mercúrio e chumbo, que ameaçam a fauna e flora onde são 

despejados [43, 50]. Por esta razão, as indústrias geradoras de resíduos são obrigadas a gerenciar 

seus resíduos, desde a geração até a destinação final, por meio do GRSU [43, 50], incluindo 

coleta, transporte e tratamento. 

No quesito descarte, as indústrias eliminam seus resíduos por vários processos [50]. Alguns 

produtos, principalmente os sólidos, são amontoados em depósitos, enquanto os resíduos 

líquidos são, geralmente, despejados em rios e mares. Certos resíduos perigosos são 

descartados no meio ambiente, precisamente por serem tão danosos. Muitos metais e 

substâncias químicas não são naturais e nem biodegradáveis, como solventes, mercúrio e 

chumbo. Em consequência, quanto mais se enterram os resíduos, mais os ciclos naturais são 

ameaçados e o ambiente se torna poluído [51]. Desde os anos 50, os resíduos químicos e 

tóxicos têm causado desastres cada vez mais frequentes e sérios [50], tornando a natureza 

ameaçada, incluindo os seres que nela vivem. Sendo assim, além de identificar, tratar e 

descartar os RSU, é necessário que as indústrias busquem meios de impactar o mínimo 

possível o ambiente em longo prazo. 
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2.1.1.1.  Indústria da Construção Civil 

No cenário das indústrias, concomitante à necessidade de desenvolvimento sustentável e 

reaproveitamento de RSU, a ICC é um dos segmentos que mais estimulam o crescimento e a 

sustentabilidade econômica do Brasil [19]. As intensas atividades do setor na última década 

impactaram positivamente a economia, com o crescimento do mercado imobiliário [19, 51].  No 

entanto, as características de alto desenvolvimento tecnológico da ICC obrigam o setor a 

enfrentar grandes desafios das questões ambientais, decorrentes das ocupações de áreas e 

alteração de suas características locais, da extração de recursos naturais, da fabricação dos 

insumos utilizados e, principalmente, da geração de resíduos [19].  Em relação à geração de 

resíduos da ICC, há alguns anos atrás não havia quaisquer indicadores para a ocorrência de 

perdas e pouco se conhecia sobre a intensidade da geração de RCC, senão a frequência com 

que iam se formando os entulhos nos ambientes urbanos [19, 20]. No Brasil, as informações hoje 

disponíveis permitem confirmar a significância das perdas na construção e quantificar a 

geração dos RCC, apresentando sua supremacia na composição dos RSU em cidades de 

médio e grande porte [20]. Os RCC são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos 

e demolições de obras de construção civil, bem como os resíduos gerados a partir da 

preparação e da escavação de terrenos, ou seja, os RCC são tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 

forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras [21]. Entretanto, como os RCC são 

inertes e não perigosos, geralmente são descartado em aterros sanitários municipais [49]. 

A partir da preocupação com o impacto ambiental e sustentabilidade, há vários exemplos de 

viabilidade para a reutilização de resíduos provenientes da construção civil [19]. O primeiro e 

mais conhecido é a reciclagem de resíduos inertes (argamassas, concretos, materiais 

cerâmicos, rochas, solos etc.) para a produção de agregados reciclados para uso em 

pavimentação ou em aplicações de concreto não estrutural [19]. Outra iniciativa é a da 

reciclagem de resíduos de gesso, a qual é realizada a partir do envio desse resíduo para 

fábricas de cimento para serem reutilizados [19]. Dessa forma, a arquitetura sustentável 

incorpora o uso de materiais reciclados ou de segunda mão, como madeira recuperada e cobre 

reciclado, para diminuir o consumo de matéria prima. Dentro desse contexto, quando edifícios 

mais antigos são demolidos, frequentemente a madeira é recuperada, renovada e vendida 

como pavimento. Qualquer pedra de boa dimensão é similarmente recuperada. Muitas peças 

também são reutilizadas, como portas, janelas e corrimões reduzindo, portanto, o consumo de 
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novos bens [23]. Essa redução do uso de novos materiais gera uma redução correspondente em 

energia utilizada na produção de materiais, trazendo, assim, ecoeficiência ao processo. Para 

quantificar o cenário da geração de RCC no Brasil, a Figura 2.1-1 informa o volume de 

resíduos da construção civil gerado em 2017 nas diversas regiões brasileiras, totalizando 

aproximadamente 123 mil toneladas de RCC/dia [22], o que abrange cerca de 55% de todo 

RSU gerado diariamente no país. Os dados demonstram a real necessidade de diminuir a 

geração de resíduos neste setor, criando novas tecnologias para reaproveitamento de resíduos 

na própria ICC, diminuindo o consumo de matéria prima no segmento e, consequentemente, 

causando menor impacto ao meio ambiente. 

 Figura 2.1-1: Geração de resíduos da construção civil no Brasil em 2017. 

 
Fonte: Adaptado de ABRELPE (2017). 

 

2.1.1.2. Indústria Gráfica 

Com base no que foi exposto, um importante aspecto do gerenciamento ambiental são os 

resíduos gerados nos processos de produção [27, 52]. Além do fator ambiental, o fator 

econômico também é relevante, onde, neste sentido, existe uma preocupação com o 

aproveitamento dos resíduos, principalmente nas transformações destes em matérias primas 

novamente. Na busca por aperfeiçoar o sistema de produção, destacam-se as IG, que 

procuram encontrar soluções ambientalmente corretas para seus descartes [52]. As gráficas, 

dentro de uma visão ecológica, têm a possibilidade de ter um bom reaproveitamento da 

matéria prima, entretanto, existem dificuldades com relação à quantidade destes resíduos e na 

tecnologia disponível para tratamento [52]. A IG se tornou um setor forte no Brasil, dividindo-

se nos segmentos de embalagens, editorial, promocional, papelaria, comerciais, pré-

impressão, impressão e diversos [26], e é responsável por cerca de 40% dos RSU gerados no 
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país [27], onde essa indústria produz papel, papelão e plástico [26, 27]. A maioria dos segmentos 

da IG tem o papel como sua principal matéria prima, no qual todo este papel utilizado vem do 

reflorestamento [26]. No entanto, o maior problema do papel está em seu descarte, que se for 

jogado em lugar impróprio e não levado a uma estação de reciclagem, é mantido no meio 

ambiente e se junta a outros fatores de poluição [26, 27]. A segunda matéria prima mais utilizada 

são os diversos tipos de polímeros, vulgarmente conhecidos como plásticos, muito utilizados 

no segmento de embalagens [26, 27], onde o plástico tornou-se rapidamente um dos maiores 

fenômenos da era industrial, garantindo durabilidade e leveza. Mas, em sua maioria, não é 

biodegradável e tornou-se alvo de críticas quanto ao seu despejo em aterros, que crescem 

junto com o aumento populacional [26]. Além disso, a maioria das empresas da IG está 

localizada em áreas urbanas e, portanto, o inadequado tratamento, armazenamento ou 

reciclagem de seus resíduos tem um efeito direto sobre a saúde pública [53]. Dessa forma, a 

grande preocupação está em reutilizar os resíduos da IG, em que, nos processos de produção, 

destaca-se a utilização e geração de resíduos de PEAD. Seu consumo não representa uma 

parcela muito significativa no descarte de resíduos no meio ambiente, não havendo dados 

disponíveis que quantifiquem sua utilização e descarte. Porém, este material não é reciclável 

após os tratamentos realizados pelas gráficas e, portanto, não consegue ser diretamente 

reaproveitado como matéria prima [27]. 

Dentre os materiais utilizados na IG, o Tyvek® é um polímero utilizado para diversas 

finalidades [29, 30, 54], principalmente nas indústrias de etiquetas, materiais de impressão, 

proteção para equipamentos médicos, segurança do trabalho e construção civil [29, 30] Tal 

material polimérico foi descoberto em 1955 pela empresa DuPont e patenteado pela mesma. 

Trata-se de uma família de produtos rígidos e duráveis de fibras de PEAD [29], que é um 

polímero inerte à maioria dos produtos químicos comuns. Esta característica ocorre devido a 

sua baixa viscosidade, seu alto peso molecular (entre 50.000 a 250.000) e sua estrutura 

altamente cristalina, apresentando baixo teor de ramificações (contendo menos que uma 

cadeia lateral por 200 átomos de carbono da cadeia principal) [55]. Além disso, em 

temperaturas abaixo de 60°C são parcialmente solúveis em todos os solventes. Dessa forma, 

este PEAD é utilizado em diferentes segmentos da indústria de transformação de plásticos, 

abrangendo os processamentos de moldagem por sopro, extrusão e moldagem por injeção [55]. 

A Figura 2.1-2 mostra a estrutura molecular do PEAD linear [55], que faz também com que o 

material possua fortes interações das forças de Van Der Waals (intermoleculares) e alta 
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temperatura de fusão. Todas as características expostas fazem que este material seja 

amplamente utilizado [55]. 

Figura 2.1-2: Estrutura molecular do PEAD. 

 
Fonte: COUTINHO et al. (2003). 

Já a Tabela 2.1-1 indica as principais propriedades do PEAD [55], onde suas cadeias possuem 

alta linearidade, com consequente densidade alta (entre 0,95 e 0,97 g/cm³), temperatura de 

fusão podendo chegar a 135°C e alta resistência à tração e ao cisalhamento. Estas 

propriedades conferem ao Tyvek® propriedades favoráveis para sua utilização como reforço 

de CC, como resistência a rasgamento, alta leveza e alta temperatura de fusão. 

Tabela 2.1-1: Propriedades do PEAD. 

 
Fonte: COUTINHO et al. (2003). 
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Além das características comuns ao PEAD, o Tyvek® é um material branco, não tóxico, 

quimicamente inerte e não contêm aglutinantes [29, 30]. Ademais, os produtos da linha Tyvek® 

são práticos, flexíveis, duráveis, mais resistentes que papel e possuem melhor custo-benefício 

e versatilidade do que tecidos. De acordo com a DuPont [29], as fibras possuem a espessura de 

0,5 a 10 micrometros, são não direcionais, torcidas e unidas através de calor e pressão, sem a 

utilização de agentes colantes. Devido a isso, absorve pouco ou nada de umidade, é forte e 

resistente a rasgos [29], estável, possui opacidade e leveza, pH neutro, resistente ao fogo e a 

produtos químicos[29, 31]. Por todas essas propriedades, o Tyvek® é comumente utilizado como 

etiquetas auto-adesivas para indústria automotiva, proteções para a indústria médica, proteção 

individual para serviços de alto risco químico, matéria-prima na indústria da moda, pulseiras 

de identificação, sistemas de envelopamento de edifícios etc. [29, 30], como mostra a Figura 

2.1-3. Para ilustrar as características deste polímero, a Figura 2.1-4 mostra o aspecto das 

folhas de Tyvek®, como são geralmente comercializadas (Fig. 2.1-4a), e a disposição das 

fibras ao longo das folhas deste material (Fig. 2.1-4b), indicando ser um material leve, fibroso 

e de fácil utilização [29-31]. Por ser um material patenteado pela DuPont, sua formulação 

química não está disponível para consultas e análises, contudo, como o Tyvek® é fabricado a 

partir de PEAD, sua estrutura química molecular é similar à do PEAD, como mostrado 

anteriormente, na Figura 2.1-2. 

Figura 2.1-3: Aplicações diversas do Tyvek® nas indústrias (a) médica, (b) da moda, (c) 

segurança do trabalho e (d) construção civil. 

 
Fonte: Adaptado de DUPONT. Acesso em 2020. 
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Figura 2.1-4: Tyvek®, material não tecido, mostrado em (a) folhas, como é usualmente 

comercializado, e (b) aspecto da disposição de suas fibras. 

 
Fonte: Adaptado de DUPONT. Acesso em 2020. 

O Tyvek® é explorado principalmente pela IG [29, 30], onde suas propriedades físicas o tornam 

substrato ideal neste setor, para a maioria de suas aplicações de impressão. Este material é 

100% reciclável, exatamente como garrafas de plástico, e é fabricado para uso em condições 

extremamente difíceis. Ele é resistente a produtos químicos, água, calor, frio, condições 

severas, ao uso prolongado em ambientes externos [29, 30] e é usado, com êxito, em uma grande 

variedade de aplicações, como: etiquetas, etiquetas auto-adesivas, faixas, placas, mapas, 

manuais, documentos, pulseiras, números de corrida etc. Embora o Tyvek® seja um material 

reciclável [29], se torna não reciclável após os longos processos e tratamentos de impressão 

dados pela IG [26]. Quando é descartado, geralmente é em pedaços segmentados e possui 

outros elementos aderidos em sua superfície, como cola e silicone [26, 28]. Outra característica 

importante é que este polímero não é degradável e é impermeável [29], assim, quando este 

resíduo é lançado ao meio ambiente, muitas vezes depositado em locais inapropriados, 

provoca elevado impacto ambiental, pois não se degrada [19, 21, 22]. Por sua característica 

resistente e impermeável, ao ser descartado, mesmo quando não recebe tratamentos da IG, o 

Tyvek® é um material de reutilizações limitadas e por isso a DuPont lançou o concurso 

“Ideias além do papel”, para incentivar a reutilização criativa deste material [56]. Porém, a 

maioria dos produtos que o reutilizam é desenvolvida por designers e artistas, com foco na 

indústria da moda (roupas, sapatos e acessórios como bolsas e carteiras) e decoração de 

ambientes. Isto é, não há estudos sobre a reutilização na própria IG ou na ICC, por exemplo. 

Sendo assim, a pesquisa se torna inovadora quando propõe a utilização de resíduos do Tyvek® 

na forma de fibras como reforço de CC. 
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A empresa Ready do Brasil (com sede em Belo Horizonte - Minas Gerais) forneceu ao 

Laboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas dos Materiais (LAPPEM) o resíduo de 

Tyvek®, na forma como a empresa descarta este material no meio ambiente. Tal empresa 

informou que descarta anualmente cerca de 3 toneladas somente deste tipo de resíduo. A 

Figura 2.1-5 mostra o processo de impressões gráficas e tratamentos no Tyvek® feitos pela 

empresa Ready do Brasil. Já a Figura 2.1-6 apresenta a forma como o resíduo do Tyvek® é 

descartado no meio ambiente por esta empresa de impressão. 

 Figura 2.1-5: Processo de impressões gráficas e tratamentos no Tyvek® feitos pela empresa 

Ready do Brasil. 

 
Fonte: READY DO BRASIL (2018). 

Figura 2.1-6: Resíduo de Tyvek® como é descartado no meio ambiente. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2019). 
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E por fim, a Figura 2.1-7 apresenta como a Ready do Brasil descarta o material no meio 

ambiente, seguindo as leis vigentes no país. Na foto observa-se uma grande quantidade de 

rolos de resíduos ao lado de um container. Todo resíduo gerado é acondicionado em 

containers e levados a aterros licenciados e, posteriormente, enterrado no solo. Em adição, 

não foi informado pela empresa os custos anuais referentes a estes descartes. 

Figura 2.1-7: Exemplo do descarte dos resíduos do Tyvek® pela Ready do Brasil. 

 
Fonte: READY DO BRASIL (2018). 

 

2.2. Compostos cimentícios 

Os CC são os materiais mais comumente utilizados na indústria da construção civil [1-4, 14, 57] e 

isto ocorre devido o seu baixo custo, sua facilidade de moldagem, seu alto desempenho 

mecânico e durabilidade satisfatória [3, 4]. São considerados CC quaisquer misturas feitas de 

cimento com outro material, como água, areia e brita formando pastas de cimento, argamassas 

ou concretos em suas diversas proporções [59]. Isso faz com que o cimento seja o material 

mais consumido mundialmente, após a água [1, 2, 14], tendo um consumo anual de 

aproximadamente 3,3 bilhões de toneladas no mundo [58].  Ainda assim, os CC, apesar de 

centenários, são alvo de intensos estudos [59] onde os pesquisadores estão sempre buscando 

novas tecnologias para melhorar o desempenho desses materiais na construção civil [57]. 

Como exemplo, há vários tipos de concretos especiais utilizados para melhorar a durabilidade 

de estruturas, tais como concreto de alto desempenho, concreto alto adensável [60] e concreto 

que se alto regenera, devido a adição de bactérias em sua composição [61]. 
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2.2.1. Cimento 

No cenário de CC, um dos componentes mais importantes é o cimento, que é um pó fino [59] 

pertencente à classe de materiais denominados aglomerantes hidráulicos, os quais abrangem 

as substâncias que endurecem quando misturadas com água, sendo também resistentes à 

mesma [59, 62], pois, depois de endurecidos, mesmo que sejam novamente submetidos à ação 

da água, não se decompõem [59].  Este material foi descoberto em 1824 por Joseph Aspdin, 

que o patenteou como cimento Portland (CP), e foi obtido a partir da calcinação da mistura de 

rochas calcárias provenientes da localidade de Portland, na Inglaterra, e materiais sílico-

argilosos [59, 62]. O produto calcinado, depois de finamente moído, apresentava propriedades 

aglomerantes quando misturado com água. A argamassa obtida apresentava maior facilidade 

de trabalho, capacidade aglomerante e estabilidade. Desde então, a fabricação e as 

características físico-químicas do cimento têm evoluído constantemente [62]. Sendo assim, as 

características e propriedades dos CC dependem da qualidade e proporções dos materiais que 

são compostos [59]. Dentre todos os materiais geralmente utilizados nas misturas (cimento, 

água, areia, brita etc.), o cimento é o mais ativo do ponto de vista químico. Ele é o principal 

responsável pela transformação da mistura dos materiais componentes dos concretos e pela 

transformação das argamassas no produto final desejado (por exemplo: vigas, lajes, 

revestimento etc.) [59], por isso é importante utilizá-lo de forma correta. É necessário conhecer 

bem as características e propriedades do cimento para aproveitá-las de forma adequada em 

suas aplicações distintas, para tanto, uma das melhores maneiras de conhecê-las é 

compreender sua composição. Em geral, os materiais utilizados na composição dos cimentos 

são [59, 62, 63]:  

 Clínquer Portland – produto constituído em sua maior parte de silicatos de cálcio com 

propriedades hidráulicas;  

 Gesso – sulfato de cálcio; 

 Escória de alto forno – produto do tratamento do minério de ferro em alto-forno, 

obtido sob forma granulada por resfriamento brusco;  

 Materiais pozolânicos – materiais silicosos ou sílicoaluminosos que por si mesmos 

possuem pouca ou nenhuma atividade aglomerante, mas quando finamente 

pulverizados e na presença de água reagem com hidróxido de cálcio para formar 

compostos com propriedades hidráulicas;  
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 Materiais carbonáticos – materiais finamente pulverizados, constituídos em sua maior 

parte de carbonato de cálcio. 

Desses materiais, o clínquer Portland compreende o principal componente do CP e os outros 

materiais (gesso, escória de alto-forno, materiais pozolânicos e materiais carbonáticos) são 

denominados adições do cimento e são eles que diferenciam os tipos de CP [59, 62, 63]. No 

Brasil existem vários tipos de CP, com características diferentes entre si, principalmente, em 

função de suas composições. Os principais tipos oferecidos no mercado são [57]: cimento 

Portland comum (CP I), cimento Portland composto (CP II), cimento Portland de alto-forno 

(CP III) e cimento Portland pozolânico (CP IV). Além desses, ainda existem outros tipos de 

cimento que são consumidos em menor escala, como: cimento Portland de alta resistência 

inicial (CP V), cimento Portland resistente a sulfatos (CP-S), cimento Portland branco, 

cimento Portland de baixo calor de hidratação e cimento Portland para poços petrolíferos. 

Todos os tipos mencionados são regidos por normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) [57].  A Tabela 2.2-1: Composição dos tipos de cimento Portland 

comercializados no Brasil. apresenta a composição dos CP comercializados no Brasil com sua 

norma da ABNT correspondente [57]. 

Tabela 2.2-1: Composição dos tipos de cimento Portland comercializados no Brasil. 

 
Fonte: SHARAFEDDIN et al. (2017). 

Na construção civil, todos os tipos de CP são adequados a todos os tipos de estruturas e 

aplicações, existindo, entretanto, alguns tipos de cimento que são mais vantajosos ou 

recomendáveis para determinados usos [63]. Como exemplo tem-se o CP V que, por ter como 

principal característica a alta resistência inicial, é geralmente utilizado em locais onde é 

necessário desenforma rápida das fôrmas da estrutura concretada [57]. Sendo assim, o presente 
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trabalho utilizou o cimento Portland CP III, pois o mesmo é facilmente encontrado no 

mercado, possui baixo custo em relação aos outros e é o mais utilizado em argamassas e 

concretos (estruturais ou não) [59, 63-65]. Além disso, o CP III possui, adicionado em sua 

composição química, escórias granuladas de alto-forno que apresentam propriedades 

hidráulicas latentes, ou seja, essas endurecem quando misturadas com água. Contudo, as 

reações de hidratação das escórias são tão lentas que limitariam sua aplicação prática se 

agentes ativadores, químicos e físicos, não acelerassem o processo de hidratação [59, 64]. Desse 

modo, a cal, que é o principal ativador químico da escória do CP III, é liberada durante a 

hidratação do clínquer quando é adicionada ao cimento, ao passo que a ativação física é 

conseguida pelo aumento da finura quando a escória é moída separada ou juntamente com o 

clínquer. A adição de escória ao CP modifica a microestrutura dos CC, diminuindo a 

permeabilidade, a difusibilidade iônica e a porosidade capilar, aumentando a estabilidade e a 

durabilidade do concreto [59].  Tais fatores repercutem diretamente no comportamento do CC, 

melhorando seu desempenho ante a ação de sulfatos e da reação álcali-agregado. Outras 

propriedades são também alteradas, incluindo a diminuição do calor de hidratação, o aumento 

da resistência à compressão em idades avançadas, a melhor trabalhabilidade, entre outras [64]. 

Além disso, quando adicionados elementos agregados em sua composição, os CP se 

transformam em diferentes produtos e suas principais linhas são a pasta de cimento, a 

argamassa e o concreto [59, 62-65]. Este trabalho utilizou a pasta de cimento como base para 

investigações das propriedades físicas e acústicas dos CC, devido à praticidade e baixa 

complexidade para o preparo das misturas, ao se misturar apenas cimento CP III e água. 

 

2.2.2. Pasta de cimento 

A pasta de cimento é formada a partir da hidratação do CP, ou seja, é misturada certa 

quantidade de água ao cimento, obtendo-se a pasta [59, 65]. Esta mistura começa a perder a 

plasticidade com o tempo, até endurecer completamente, onde o tempo que decorre entre a 

adição de água até o início das reações com os componentes do cimento é chamado tempo de 

início de pega [65]. O início dessas reações é caracterizado pelo aumento brusco da viscosidade 

e pela elevação da temperatura. Quando a pasta passa a ser indeformável para pequenas 

cargas e se torna um bloco rígido, chega-se ao fim da pega (tempo de fim de pega) [65]. A 

partir daí, inicia-se a fase de endurecimento, na qual avançam as reações no interior da pasta 

aumentando a coesão e resistência entre o CC [65]. Após o endurecimento da mistura, acontece 
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a hidratação do cimento, que é a reação entre o cimento e a água da mistura. Este processo de 

hidratação é acompanhado pela liberação de energia na forma de calor, o que classifica estas 

reações como exotérmicas [59, 63-65].  

Além do termo hidratação referir-se à reação entre a água e o cimento, também inclui o 

processo de formação da microestrutura e desenvolvimento das propriedades físicas e 

mecânicas, que irão proporcionar as características finais do material a base de CP [59, 65]. Este 

processo é denominado cura e depende dos fatores tempo, umidade e temperatura [65]. Sendo 

assim, para uma dada relação água/cimento, quanto maior o período de cura, maior a 

resistência do material. O tempo de vida da pasta de cimento também é um fator importante 

para a permeabilidade e durabilidade do material, logo, quanto maior o tempo de vida, menor 

a permeabilidade e maior a durabilidade. Já a umidade da cura influencia na resistência do 

concreto, ou seja, quanto maior o tempo de exposição à cura em umidade, maior será a 

resistência final da mistura. Em adição, a temperatura utilizada na cura é geralmente a 

temperatura 25 ± 2 ºC [65]. Outro fator que influencia diretamente na resistência final do 

composto cimentício é a relação água/cimento (A/C) [65], sendo observado um 

enfraquecimento progressivo da matriz de cimento com o aumento do teor de água e isso 

ocorre devido ao aumento da porosidade [63-65]. Geralmente a relação água/cimento de um CC 

varia de 30 a 80% [65]. Tomando-se como exemplo as dosagens típicas dos materiais para a 

produção de concretos, um concreto com relação A/C igual a 70% é classificado como de 

baixa resistência e apresenta resistência à compressão de 18 MPa, enquanto um concreto de 

alta resistência possui relação A/C igual a 35% e resistência à compressão de 60 MPa [65]. 

 

2.2.3. Placas cimentícias 

Qualquer chapa delgada que contenha cimento Portland em sua composição é denominada 

placa cimentícia, cujas aplicações na construção civil são diversas [51] e vão desde divisórias 

internas e revestimentos externos até brises e forros. Estas placas apresentam vantagens como 

menor peso, quando comparado com uma alvenaria comum de blocos cerâmicos, não 

necessitam de revestimento e possuem bom desempenho acústico, pois atendem à norma 

técnica NBR 15575-5 de desempenho para edificações habitacionais [66]. Em adição, 

geralmente as placas cimentícias possuem dimensões variadas dependendo de sua aplicação e 

uso, podendo ter uma grande variação de tamanho e espessura, que em geral varia de 16 mm a 

36 mm [51]. Sendo assim, as placas ainda podem ser simplesmente polidas ou usadas 
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diretamente para receber pintura ou até mesmo algum outro tipo de revestimento. Também 

podem apresentar a incorporação de algum tipo de aditivo para conferir melhores 

propriedades ao conjunto.  Entre as vantagens do uso de placas cimentícias, pode-se destacar 

seu custo em comparação a outras metodologias de vedação, facilidade de fabricação e 

manuseio, bem como propriedades mecânicas e físicas satisfatórias [51]. 

Neste contexto, como as matrizes cimentícias são frágeis, elas se rompem sem deformação 

plástica e apesar de serem resistentes a esforços de compressão, não suportam grandes 

solicitações de tração e cargas dinâmicas [51, 66]. Para compensar essa deficiência, outros 

materiais (como o aço) são empregados como reforço aos compostos cimentícios. O concreto 

armado é um exemplo clássico para este reforço. Em caso de painéis e placas para 

revestimento, o reforço deve ser feito com materiais compatíveis, surgindo então o uso das 

fibras como alternativa de reforço [66]. Em adição, as placas cimentícias possuem 

características de densidade de 1,4 g/cm³; pouca absorção de água (menor que 10%); 

incombustível; não oxida, nem apodrece e possui resistência mecânica (tração na flexão) de 1 

a 7 MPa [67]. Foram utilizados como comparação placas de gesso acartonado, usualmente 

comercializadas como Drywall, que possui como características densidade também com 1,4 

g/cm³, absorção máxima de água de 5% e resistência à flexão de 250 N [68], sendo que esta 

possui resistência infinitamente menor que a placa cimentícia comercial. 

 

2.3. Compostos cimentícios reforçados com fibras 

Estudos recentes mostram que compostos cimentícios têm suas propriedades físicas e 

mecânicas melhoradas com a adição de fibras [1, 3-10], principalmente resistência mecânica [1, 3-

4]. Isso ocorre porque as fibras minimizam o aparecimento de fissuras originadas pela retração 

plástica dos CC, como também o lascamento e desgaste superficial de grandes estruturas [5, 11, 

13]. Vários tipos de fibras vêm sendo estudados para reforços de CC, tais como fibras de aço, 

de vidro e poliméricas [3, 5, 11]. Porém, estas fibras são produzidas pela indústria para tal fim, 

aumentando o consumo de matérias primas pelas ICC. Neste contexto, há uma tendência de 

utilização de diferentes tipos de resíduos para reforço de materiais cimentícios com fibras [3, 

13], tais como resíduos de aço [9], resíduos de polipropileno [11], resíduos de PET reciclado [1, 

27], resíduos de fibra de vidro reciclado [69], resíduos de fibras de sisal [70], dentre outros [12, 13, 

16, 17]. Essas investigações mostram que o papel que as fibras desempenham nos CC depende 

de características das próprias fibras e, além disso, pesquisas afirmam que, para a 



40 

 

caracterização do material, as propriedades mais relevantes a serem investigadas são [4]: 

módulo de elasticidade e resistência mecânica das fibras. Essas duas propriedades irão definir 

a capacidade de reforço que a fibra poderá proporcionar ao composto. Em geral, as fibras que 

possuem módulo de elasticidade inferior ao do CC endurecido (como as de polipropileno ou 

náilon) são chamadas de fibras de baixo módulo e as fibras que possuem módulo de 

elasticidade superior ao do CC são conhecidas como fibras de alto módulo [71]. No composto, 

a atuação da fibra se dá quando o módulo de elasticidade dela é maior que a do CC, ou seja, 

nas primeiras horas, que é quando não existem condições de se fazer a cura do mesmo [13, 72]. 

Logo, quando uma trinca começa a se formar, ela é interceptada pelas fibras, que agem 

segurando a fissura e evitando que ela aumente ou cresça, eliminando, assim, a continuidade 

da mesma. Como as fibras formam uma armadura tridimensional, é possível que elas peguem 

as trincas em todas as direções, que por ventura, forem acontecendo [70, 71]. Dessa forma, a 

aplicação do uso das fibras é ampla e depende das necessidades de cada projeto ou estrutura, 

já que cada fibra atribui um benefício específico ao material, justamente por serem fabricadas 

a partir de diversos materiais, com diferentes diâmetros e comprimentos. As fibras também 

podem ser utilizadas em conjunto, a fim de atender, simultaneamente, diferentes exigências [3, 

7, 11, 13, 70], isto é, melhorando várias propriedades ao mesmo tempo. 

Nos compostos cimentícios reforçados com fibras (CCRF), a fase matriz é constituída por 

agregados que são ligados uns aos outros pela pasta de CP hidratada [7]. Nesses compostos, a 

principal contribuição das fibras consiste no reforço da matriz cimentícia, controlando a 

fissuração do compósito e alterando o seu comportamento após a fissuração da matriz [7, 11]. 

As fibras retardam o surgimento da primeira fissura e distribuem as tensões de forma a 

originar um número de fissuras menos visíveis [7]. Sendo assim, além de provocar um 

aumento da resistência do compósito, as fibras também proporcionam melhorias da 

tenacidade à flexão (capacidade de absorção de energia até a fratura). Essas características 

provocam um aumento significativo da deformação até a ruptura, resistência a impactos e 

também contribuem na resistência à fadiga [7, 13]. Dessa forma, a principal função do reforço 

com fibras é aumentar a tenacidade, pois atuam como ponte de transferência de tensões 

através das fissuras, reduzindo sua propagação e expansão. Além disso, concreto reforçado 

com fibras apresenta maior ductilidade (que é a capacidade de se deformar sob tensão de 

tração) em relação às matrizes não reforçadas, que se tornam deficientes após a formação de 

primeira fissura [70]. 
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2.3.1. Tipos de fibras 

A fibra é um elemento descontínuo, cujo comprimento é bem maior que a maior dimensão de 

sua seção transversal [4, 11]. As fibras são dividas em macrofibras e microfibras, sendo apenas 

as macrofibras destinadas ao reforço de CC, como concreto [4]. São diversos os tipos de fibras 

utilizadas como reforço para esses materiais, tais como as fibras metálicas (aço), plásticas 

(polipropileno), vegetais (capim, fibra de coco, bagaço de cana-de-açúcar, sisal, fibra de 

bambu, dentre outras) e minerais (abesto e vidro) [4, 11, 13]. Desse modo, as fibras ainda são 

classificadas quanto a sua natureza em dois tipos: naturais ou sintéticas [7]. Destas fibras 

utilizadas como reforço, destaca-se a fibra polimérica que, além de ser eficiente no reforço 

dos CC melhorando suas propriedades, é de fácil aplicação na mistura. Na Figura 2.3-1 são 

ilustrados dois tipos de fibras poliméricas utilizadas como reforço para CC [4], demonstrando 

que as mesmas podem ter comprimento, geometria e largura diferentes, para as suas 

aplicações distintas.  

Figura 2.3-1: Ilustração dos tipos diversificados de fibras poliméricas. 

 
Fonte: FIGUEIREDO, A. D. (2011). 

 

2.3.2. Efeito da adição das fibras 

As fibras melhoram as propriedades do CC e apresentam diversas vantagens, porém, seu uso 

nunca resultará em misturas sem fissuras [7, 11]. Logo, o maior objetivo das fibras é a de 

aumentar a ductilidade e de diminuir a permeabilidade [7]. Além destas propriedades, as fibras 

podem [7, 11]: aumentar a durabilidade das construções quanto à abrasão e desgaste superficial, 

melhorar a resistência à tração do concreto, reduzir as possíveis fissuras na fase de 

endurecimento, aumentar a vida útil dos pisos, apresentar baixo custo de operação, baixa 
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manutenção e melhorar as propriedades de CC, resultando em menor exsudação e 

permeabilidade. Dependendo da fibra, é possível aumentar a resistência ao fogo, ao desgaste, 

ao impacto e aos ciclos de gelo e degelo, onde, neste caso, as fibras metálicas elevam a 

resistência à tração na compressão diametral e ao impacto [7, 11]. Em adição, para os CCRF 

também são avaliadas a influência do tipo, o volume e o comprimento da fibra nas 

resistências (à compressão e à flexão) e tenacidade do composto [7, 11], onde, dependendo da 

distribuição e orientação das fibras na matriz de cimento, a adição torna o CP um material 

mais isotrópico e o transforma de um material frágil para um material quase dúctil. Neste 

cenário, os benefícios da adição de fibras ao CC tornam-se evidentes no estágio de pós-

fissuração nas primeiras idades [7]. Antes disso, a fibra não tem efeito significativo nas 

propriedades mecânicas do CC. Dessa forma, acredita-se que as fibras orientadas 

aleatoriamente no CC controlam a abertura de macro trincas e limitam a propagação de trinca, 

melhorando consideravelmente a força e a ductilidade do material [11]. Neste contexto, 

associado ao fato das fibras melhorarem as propriedades físicas dos CC, com o intuito de 

reaproveitar materiais descartados ao invés de produzir fibras por meio de matéria prima, tem 

sido realizado um grande número de estudos [1, 12, 13, 16-18] com resíduos industriais diversos, 

tais como resíduos de PET [18], poliestireno [13], EVA [12], aço [13], borracha [16], vidro [17], 

dentre outros, para reaproveitamento em reforços de CC. Mais que isso, estudos recentes 

mostram a reutilização de resíduos de PEAD em CC [35-38] com a finalidade de melhoria de 

propriedades, além de reduzir o lançamento de RSU no meio ambiente, com a possibilidade 

de diminuir progressivamente o impacto ambiental causado pelos mesmos. 

 

2.4. Propriedades investigadas dos compostos cimentícios reforçados 

Em geral, as principais propriedades investigadas em pesquisas já realizadas sobre CCRF de 

vários tipos de resíduos [1, 11-19] foram: módulo de elasticidade, trabalhabilidade do CC no 

estado fresco, resistência mecânica no CCRF endurecido (compressão e flexão), absorção de 

água para análise de porosidade, avaliação de desempenho acústico, resistência ao fogo, 

densidade, efeito do volume e comprimento das fibras em todos os ensaios e orientação e 

distribuição das fibras de resíduos nos CC. Dessa forma, o presente trabalho tem como 

objetivo estudar as seguintes propriedades: módulo de elasticidade do resíduo, 

trabalhabilidade no estado fresco das misturas, absorção de água, resistência mecânica (tração 

na flexão) e desempenho acústico dos CCRF, com foco na absorção do som. 
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2.4.1. Módulo de Young do Tyvek®  

O módulo de Young (ou módulo de elasticidade) é um parâmetro mecânico que proporciona 

uma medida da rigidez de um material sólido [72, 73]. Assim, esse parâmetro é fundamental 

para a engenharia e aplicação de materiais, pois está associado com a descrição de várias 

outras propriedades mecânicas, como por exemplo, a tensão de escoamento, a tensão de 

ruptura, a variação de temperatura crítica para a propagação de trincas sob a ação de choque 

térmico, entre outros [73]. Esta é uma propriedade intrínseca dos materiais, dependente da 

composição química, microestrutura e defeitos (poros e trincas), e pode ser obtida da razão 

entre a tensão exercida e a deformação sofrida pelo material. Essa tensão corresponde a uma 

força ou carga, por unidade de área, aplicada sobre um material, e a deformação é a mudança 

nas dimensões, por unidade da dimensão original. Desse modo, o módulo de elasticidade de 

um material é dado pela Equação 2.4-1: 

                                  

                                                             (Equação 2.4-1) 

Onde,  

- E é o módulo de Young, medido em unidades de pressão (pascal Pa ou ), onde as 

unidades praticadas são megapascal (MPa) ou gigapascal (GPa); 

-  é a tensão aplicada, medida em pascal ( ; 

-  é a deformação elástica longitudinal do corpo de prova (adimensional). 

Para a maioria dos metais, este módulo varia entre 45 GPa (para o magnésio) até 400 GPa (no 

caso do tungstênio). Já os polímeros geralmente possuem módulo de elasticidade bem mais 

baixos, variando entre 0,002 e 4,8 GPa [73]. Esta diferença na magnitude do módulo de 

elasticidade dos metais, cerâmicas e polímeros é consequência dos diferentes tipos de ligação 

atômica existentes nestes tipos de materiais. Além disso, com o aumento da temperatura, o 

módulo de elasticidade diminui para praticamente todos os materiais, com exceção de alguns 

elastômeros [73]. Dessa forma, nesta pesquisa, foi feito o ensaio de tração para determinação 

do módulo de Young do Tyvek® [1, 11] na forma de matéria prima (como chega à IG para os 

tratamentos de impressão) e de resíduo da IG. Como o Tyvek® é um produto patenteado, as 

propriedades intrínsecas deste material não são disponibilizados pela empresa DuPont. Sendo 

assim, este estudo identifica a influência do módulo de elasticidade da fibra do resíduo de 
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Tyvek® no CC, sendo que para um reforço eficiente é necessário que o módulo de Young da 

fibra seja maior que o do composto estudado [4]. 

 

2.4.2. Trabalhabilidade no estado fresco da mistura 

A trabalhabilidade no estado fresco é a propriedade dos CC que identifica sua maior ou menor 

aptidão para ser empregado com determinada facilidade, sem perder sua homogeneidade, 

sendo caracterizada como a medida de consistência destes compostos [4, 12, 13]. O ensaio mais 

utilizado para verificar a trabalhabilidade de CC em estado fresco é o slump test, que é 

basicamente o abatimento de um tronco de cone da mistura fresca, moldada em forma 

especial e segundo norma técnica [74]. Em adição, a trabalhabilidade também pode ser 

verificada visual e manualmente quando há impossibilidade de execução do slump test, para a 

escolha da melhor proporção A/C para a mistura da pasta de cimento. Sendo assim, nesta 

pesquisa, o objetivo da verificação da trabalhabilidade dos CCRF foi definir qual a melhor 

proporção das misturas para manuseio e ensaios [12, 13, 51] e, assim, determinar a quantidade de 

fibras ideal para confecção das placas sustentáveis para revestimento. 

 

2.4.3. Desempenho acústico 

A influência das proporções das fibras nos reforços de CC foi estudada para que os CCRF de 

resíduos de Tyvek®, em suas proporções ideais, possam servir de barreira acústica por meio 

das misturas [11]. Sendo assim, foi verificada a aplicabilidade das fibras de Tyvek® em CC 

para absorção sonora em placas cimentícias [12]. Dessa forma, as normas relacionadas a 

desempenho acústico em áreas habitadas no Brasil são: NBR 10151:2000 [75] (Acústica – 

Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade) e NBR 

15575:2015 [76] (Edificações habitacionais – Desempenho). Dessa forma, o desempenho 

acústico é um requisito importante de habitabilidade e um dos mais sensíveis ao usuário no 

cotidiano. Para cumprir as exigências destas normas e trazer conforto aos usuários das 

habitações é preciso evitar os ruídos gerados pela circulação de veículos, pelas atividades nas 

áreas comuns, música alta, ruídos sonoros provenientes dos vizinhos, entre outros [75, 76]. 

Consequentemente, a adequação de certos componentes da construção é necessária, como 

fachadas, coberturas, entrepisos e paredes, para um isolamento acústico eficiente. Na norma 

NBR 15575 [75], porém, não são estabelecidos limites para o isolamento acústico dentro da 
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habitação. Também não são fixados critérios de máxima intensidade sonora admitida para o 

repouso noturno e não é abordada a forma de quantificar ruídos externos [75, 76]. Assim, foram 

utilizadas como parâmetro de investigação as faixas de maior sensibilidade do ouvido humano 

[75, 76], onde as medidas de frequências nas faixas de maior sensibilidade foram testadas em 

todas as placas. As faixas de frequência de sons que causam maior sensibilidade ao ouvido 

humano estão entre o intervalo de 0,2 a 10,0 kHz e quanto maior a frequência neste intervalo, 

maior a sensibilidade, onde foi considerado que a maior sensibilidade do ouvido humano está 

nas faixas de sons audíveis [77]. Em adição, o intervalo para o nível de intensidade sonora (dB) 

para esta faixa de maior sensibilidade é de 30 a 100 dB. Já o limiar da dor do ouvido humano 

se encontra em valores de nível de intensidade sonora (dB) a partir de 120 dB e o limiar da 

audição em 0 dB [75-77]. A Figura 2.4-1:  apresenta a curva de sensibilidade do ouvido 

humano, onde para níveis de intensidade sonora menores (de 0 a 30 dB) a sensibilidade é 

menor e para faixas de 30 a 100 dB (0,2 a 10,0 kHz de frequência) a sensibilidade do ouvido 

humano é maior. 

Figura 2.4-1: Curvas de audibilidade, em escala logarítmica, onde a região do canto inferior 

esquerdo retrata a pouca sensibilidade humana para as frequências menores e a 

região do canto superior direito a maior sensibilidade para frequências maiores. 

 

Fonte: SANTOS, A. G. (2012). 
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2.4.4. Resistência mecânica 

A resistência mecânica é definida como sendo a propriedade do material em possuir um 

estado consolidado interno capaz de suportar esforços mecânicos das mais variadas origens e 

que se traduzem em tensões simultâneas de tração, compressão e cisalhamento [51]. 

Influenciam na resistência mecânica dos compostos o consumo de cimento e os tipos dos 

reforços empregados nas misturas, sendo os reforços responsáveis por evitar o surgimento das 

deformações excessivas que possam comprometer o uso do produto final. Dessa forma, 

aplicações finais que exijam maiores esforços devem ter resistências maiores. Logo, a 

resistência mecânica é caracterizada por meio, principalmente, das resistências à compressão, 

à tração e à flexão [1, 12, 15-19] e no Brasil é utilizada a norma técnica NBR 13279/2005 que 

determina a resistência à compressão simples e à tração por meio da flexão [78]. Sendo assim, 

nesta pesquisa foi aplicado o ensaio mecânico de tração na flexão para determinar a influência 

das fibras nos reforços de CC, para que os CCRF possam resistir aos esforços quando forem 

utilizados como placas de revestimento. A Figura 2.4-2 mostra o ensaio nas placas 

confeccionadas para a pesquisa. Também foram avaliadas as possíveis melhorias na 

resistência mecânica com as diferentes proporções de resíduos que foram acrescidos aos CC. 

Figura 2.4-2: Ensaio de tração na flexão para placas cimentícias reforçadas com fibras de 

resíduos de Tyvek®. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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2.4.5. Absorção de água 

A absorção de água é um dos principais mecanismos de transportes de agentes agressivos para 

o interior de uma massa cimentícia [51], em que o volume ocupado pelos poros da matriz 

cimentícia é medido pela absorção, que pode ser medida secando-se uma amostra até a 

constância de massa e após isso imergir a mesma em água, determinando o acréscimo de 

massa expressa em porcentagem em massa. Dessa forma, este ensaio foi utilizado para 

analisar a porosidade do material a partir da realização do ensaio de absorção de água 

referenciado pela norma técnica brasileira NBR 15498:2016 [67]. Por meio deste parâmetro, 

foi analisada a influência da porosidade na resistência mecânica das misturas [3, 12], pois a 

absorção de água tem influência direta na durabilidade do material porque os poros permitem 

a passagem de fatores externos, que podem ser extremamente prejudiciais ao produto, 

reduzindo a vida útil do mesmo. Também foi analisada a influência dos poros nos testes 

acústicos. 

Em resumo, este capítulo foi dividido basicamente em duas partes, sendo, na primeira delas, 

apresentados os RSU, com suas principais características, tipos, volumes gerados e seus 

impactos na ICC e IG, onde na IG o resíduo explorado foi o polímero PEAD (Tyvek®), cuja 

forma de descarte no meio ambiente é agressiva e preocupante; e na segunda parte, mostrados 

os CC, suas características, propriedades e seus reforços em fibras. O Tyvek® foi utilizado 

como reforço de CC, em forma de fibra, para investigação dos efeitos nas propriedades físicas 

do composto em sua proporção ideal, com o objetivo de desenvolvimento de placas acústicas 

sustentáveis para revestimento. A Figura 2.4-3 mostra, em forma de diagrama, a relação entre 

os temas abordados neste capítulo. Por fim, ressalta-se que o estudo e a compreensão destes 

temas são importantes para o desenvolvimento deste trabalho, pois os conceitos apresentados 

serão utilizados ao longo de todo o texto. 
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Figura 2.4-3: Diagrama apresentado os temas abordados neste capítulo, bem como a relação 

entre eles. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS DE PREPARO 

 

No presente capítulo são apresentados os materiais, métodos e procedimentos experimentais 

utilizados no preparo dos CCRF de resíduos de Tyvek® estudados neste trabalho. Dessa 

forma, esse capítulo apresenta desde as principais características físico-químicas dos materiais 

utilizados, os procedimentos experimentais utilizados na preparação e caracterização das 

amostras, bem como a descrição dos equipamentos utilizados na caracterização das mesmas. 

3.1. Materiais utilizados 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram estudados os materiais: resíduos de Tyvek® 

provindos da indústria gráfica e cimento Portland CP III adquirido em comércio local de Ouro 

Preto - Minas Gerais. Foram observadas também as composições das misturas e método de 

preparação dos CCRF de resíduos de Tyvek® utilizados na investigação das propriedades 

físicas dos compostos. Estes materiais são descritos na sequência deste capítulo. 

 

3.1.1. Resíduos da Indústria Gráfica 

O Tyvek® foi recebido pelo LAPPEM, localizado no campus da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), por meio da empresa gráfica Ready do Brasil, em duas tipologias, onde 

uma foi em forma do resíduo que é descartado no meio ambiente e a outra foi em forma da 

matéria prima adquirida pela empresa para seus tratamentos gráficos. A Figura 3.1-1 

demonstra a forma que este resíduo é descartado no meio ambiente (Fig. 3.1-1a) e a forma de 

matéria prima que o Tyvek® chega às indústrias gráficas para seus tratamentos de impressão 

distintos (Fig. 3.1-1b). 

Figura 3.1-1: (a) Resíduo de Tyvek® como é descartado no meio ambiente por meio da IG; (b) 

Tyvek® em forma de matéria prima que chega à IG. 

 
Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 
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3.1.2. Pasta de cimento 

O CP III (cimento Portland de alto forno), cimento escolhido para ser utilizado na pesquisa, 

contém adição de escória no teor de 35% a 70% em massa [64], como descrito no Cap. 2. Essa 

adição confere ao CP III propriedades como baixo calor de hidratação, maior 

impermeabilidade e durabilidade, que fazem com que esse cimento seja recomendado tanto 

para obras de grande porte e ambientes agressivos (como por exemplo, barragens, fundações, 

esgotos, pavimentação de estradas, pistas de aeroportos etc.) como também para aplicação 

geral em argamassas de assentamento e revestimento, estruturas de concreto (simples, armado 

ou protendido) etc. Este CP é o mais utilizado no Brasil, devido a sua facilidade de produção, 

baixo custo e abundância no mercado, e a norma brasileira que trata deste tipo de cimento é a 

NBR 5735:1991 (Cimento Portland de Alto Forno) [64]. Para a trabalhabilidade do CP III nas 

misturas, o tempo de início e fim de pega são propriedades importantes [63] para estipular os 

tempos máximos de mistura de CCRF. O tempo de início de pega é de aproximadamente 1 

hora e o de fim de pega aproximadamente 10 horas [63,64]. Sendo assim, o tempo de início de 

pega é o limite para misturar e se trabalhar com os reforços nos CC. A resistência à 

compressão a 28 dias também é uma propriedade importante para o trabalho, pois ao término 

dos 28 dias, este tipo de cimento resiste aproximadamente 32 MPa [63, 64]. O cimento CP III 

utilizado foi o da marca Votorantim, adquirido no comércio varejista local de Ouro Preto. 

Além do cimento CP III, foi utilizada água potável, tratada pela Companhia de Saneamento 

(COPASA) de Minas Gerais, sem nenhum tratamento adicional. Ao se misturar os dois 

materiais com proporções definidas, obteve-se a pasta de cimento. 

 

3.1.3. Aditivo utilizado em alguns traços 

Os aditivos são materiais utilizados em concretos e argamassas, conferindo a estes a melhora 

de algumas propriedades, como a retenção de água, ar incorporado ou a plasticidade da massa, 

geralmente relacionadas às propriedades no estado fresco, mas influenciam também no estado 

endurecido da mistura [51]. Neste trabalho foi utilizado o aditivo policloreto de vinila (PVC) 

nas fibras tratadas de Tyvek® para avaliar a melhoria das propriedades físicas, mecânicas e 

acústicas do conjunto para as placas que foram confeccionadas com este aditivo. 
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3.1.4. Materiais de reforços 

Além das fibras de resíduos, neste trabalho optou-se pelo uso de resíduo de serragem de 

madeira em algumas misturas, para também avaliar a melhoria das propriedades, 

principalmente a resistência mecânica e desempenho acústico do conjunto quando a serragem 

estava presente. Esta serragem foi fornecida pela carpintaria da própria UFOP e não foi dado 

nenhum tratamento específico a este material, sendo, então, somente misturado às fibras 

tratadas de Tyvek® para avaliar a melhoria das propriedades físicas, mecânicas e acústicas do 

conjunto para as placas que foram confeccionadas com este material de reforço. 

 

3.1.5. Outros materiais 

Para fins de comparação de valores após a execução dos ensaios, foram utilizados também 

placas de Drywall (gesso acartonado) e gesso puro (pega lenta) das mesmas dimensões das 

placas cimentícias desenvolvidas. A placa de Drywall foi adquirida no comércio varejista 

local e foi cortada em dimensões pré-estabelecidas (20 x 20 cm), que são as mesmas 

dimensões das placas cimentícias fabricadas. Já o gesso, foi adquirido em forma de pó, 

também em comércio local, e a ele foi adicionado água nas mesmas proporções das misturas 

cimentícias, descritas na sequência deste capítulo, e moldado em fôrma também de dimensões 

20 cm x 20 cm. 

 

3.2. Procedimentos e preparo das placas cimentícias 

A identificação das características dos materiais que foram utilizados para a produção das 

placas cimentícias é de grande importância para dar subsídio na composição dos traços a 

serem avaliados, além de possibilitar a interpretação dos resultados dos principais ensaios das 

placas. Dessa forma, este trabalho optou pela identificação e caracterização dos materiais 

ditos não comerciais, ou seja, aqueles que sofrem com a variação de suas propriedades ou não 

são comumente utilizados, enquadrando-se neste caso apenas o resíduo do Tyvek®. 

 

3.2.1. Beneficiamento do resíduo do PEAD 

Os resíduos de Tyvek® foram previamente beneficiados para se tornarem as fibras que foram 

misturadas aos CC. A Figura 3.2-1 ilustra como foi executado este beneficiamento para o 
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resíduo do Tyvek®, onde na Fig. 3.2-1(a) é mostrado o recebimento da matéria-prima Tyvek® 

pela indústria gráfica; na Fig. 3.2-1b mostrado o descarte de resíduos de Tyvek® no meio 

ambiente; na Fig. 3.2-1c o início do tratamento das fibras, onde foram cortados segmentos 

aleatórios do resíduo; na Fig. 3.2-1d são mostrados os resíduos colocados em imersão em H2O 

por 24 h e após este período, foram triturados em liquidificador comum, com potência de 500 

W e voltagem de 110 V, por um período de 60 segundos; na Fig. 3.2-1mostra que, após a 

tritura, o resíduo foi passado em peneira de arroz 10# (abertura 1,7 mm) e a quantidade retida 

nesta peneira foi colocada em estufa por 24 h a uma temperatura de 100 °C, para retirar o 

excesso de umidade do resíduo de Tyvek®; na Fig. 3.2-1f é mostrada a mistura da fibra com a 

pasta de cimento; na Fig. 3.2-1g mostra uma das placas sendo moldadas; e na Fig. 3.2-1h é 

mostrada a placa concluída para ser, em seguida, objeto de estudo nesta pesquisa.  

Figura 3.2-1: Processo de desenvolvimento das placas de CCRF: (a) recebimento da matéria-

prima Tyvek® pela indústria gráfica; (b) descarte de resíduos de Tyvek® no 

meio ambiente; (c) corte do material; (d) tritura os resíduos; (e) secagem em 

estufa; (f) mistura da fibra com a pasta de cimento; (g) moldagem da placa; (h) 

Placa concluída para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 

Já a Tabela 3.2-1 ilustra as principais propriedades das fibras utilizadas na investigação atual, 

como tipo, geometria, proporção, seção transversal e largura. 
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Tabela 3.2-1: Características da fibra do resíduo utilizadas nas misturas - geometria, 

proporção, seções transversais e largura. 

 
Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 

 

3.2.2. Cimento 

Conforme exposto anteriormente, a caracterização do cimento não foi realizada por ele ser um 

material comercial, o que garante um rigoroso processo de produção e por isso sua 

caracterização é fornecida pelo fabricante. No entanto, a Tabela 3.2-2 informa as principais 

características do CP III, em relação aos ensaios físicos e químicos realizados com este tipo 

de CP, sendo estas propriedades avaliadas e utilizadas para a composição das misturas e 

confecção das placas cimentícias. 

Tabela 3.2-2: Principais propriedades do CP III por meio de ensaios físicos e químicos. 

 
Fonte: Adaptado de TAVARES, A.; LUIZ, N. (1997). 
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3.2.3. Material de reforço 

O material utilizado como reforço e inserido junto às fibras de resíduo na confecção das 

placas cimentícias foi serragem de madeira. A sua utilização foi realizada visando verificar 

possíveis melhorias nas propriedades da mistura, principalmente nas propriedades mecânicas 

e acústicas das placas. A esse material não foi dado nenhum tratamento específico e também 

não foi caracterizado individualmente. Sendo assim, ele apenas foi misturado às fibras 

tratadas de Tyvek® em proporções estabelecidas e que serão descritas na sequência do texto. 

 

3.3. Determinação do traço e métodos de preparo 

Após o beneficiamento das fibras de resíduo de Tyvek®, foram desenvolvidas as pastas de 

cimento, as quais foram preparadas manualmente em um recipiente com capacidade 

volumétrica de 4 x 10-3 m3. A relação água/cimento (A/C) utilizada foi pré-estabelecida após 

ensaios de trabalhabilidade no estado fresco da mistura. Desse modo, as placas foram 

preparadas separadamente, sendo algumas com a presença das fibras e outras sem fibras. 

Dessas placas, algumas ainda receberam a adição de aditivos ou outros tipos de materiais. 

 

3.4. Desenvolvimento das placas cimentícias 

O procedimento de mistura dos CCRF envolveu as seguintes etapas: primeiro, para todas as 

placas, foi adicionada água ao cimento e os materiais foram misturados manualmente por 1 

minuto, a uma velocidade fixa, até formar uma pasta de cimento homogênea. A fibra foi 

adicionada à pasta nas proporções estabelecidas (0, 5 e 10%) e os materiais foram misturados 

em três tipos de métodos. Sendo assim, o Método 01 consistiu em uma mistura homogênea de 

todos os materiais, o Método 02 consistiu em colocar a fibra na superfície externa da placa e o 

Método 03 consistiu em colocar a fibra no meio da placa, como um sanduíche. Em algumas 

amostras foram adicionados aditivos como policloreto de vinila (PVC) ou serragem de 

madeira (S). Também foi utilizada uma placa comercial de Drywall nos ensaios para usar os 

resultados como parâmetro e também foi feita placa de gesso (G) com e sem fibra, para 

comparar os valores dos ensaios de resistência à tração na flexão e desempenho acústico. 

Esses materiais são amplamente utilizados na construção civil como paredes, tetos e 

revestimentos. 
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Dessa forma, a Figura 3.4-1 mostra o processo de produção das placas em relação à adição 

das fibras de Tyvek® pelos três métodos escolhidos para esta pesquisa: na Fig. 3.4-1a é 

mostrado o Método 01, que consiste em uma mistura homogênea da pasta de cimento e das 

fibras dos resíduos; na Fig. 3.4-1b é mostrado o Método 02, que consiste em distribuir os 

resíduos na superfície externa da placa; e na Fig. 3.4-1c é mostrado o Método 03, que consiste 

em dividir a quantidade de pasta de cimento em 02 partes, colocar a primeira parte no fundo 

da fôrma, espalhar os resíduos no meio (como sanduíche) e cobrir a fibra com o restante da 

pasta de cimento. 

Figura 3.4-1: Métodos utilizados para a produção de placas em relação à adição do Tyvek® ao 

composto: (a) Método 01 (Misturado) - mistura homogênea da pasta de 

cimento e fibras dos resíduos; (b) Método 02 (Atrás) - distribuição dos resíduos 

na superfície externa do painel; (c) Método 03 (Meio) - divisão da quantidade 

da pasta de cimento em 02 partes, colocando a primeira parte no fundo, 

colocando os resíduos no meio (como sanduíche) e cobrindo a fibra com o 

restante da pasta de cimento. 

 
Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 

Já na Figura 3.4-2, a seguir, mostra o fluxograma do processo para a obtenção das placas de 

cimento, Drywall e gesso. No fluxograma é mostrado que as placas de cimento foram 

preparadas por 03 tipos diferentes, onde em (a) tem-se a mistura da pasta de cimento com as 

fibras de resíduos Tyvek®, de acordo com os métodos 01, 02 e 03; em (b) tem-se a mistura da 
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pasta de cimento com adição de serragem de madeira; e em (c) tem-se a mistura da pasta de 

cimento com incorporador de ar, a qual não obteve a resistência mínima necessária para ser 

totalmente desformada após a cura por 24 horas, impedindo, assim, a obtenção da placa. Na 

sequência, é mostrada a obtenção da placa de Drywall, a qual foi obtida comercialmente e 

apenas cortada com as mesmas dimensões que as placas produzidas para ser ensaiada. E, por 

último, é mostrada a forma de obtenção das placas de gesso comercial puro (pega lenta), onde 

a fibra do resíduo foi misturada com a pasta de gesso preparada. 

Figura 3.4-2: Fluxograma com o processo para produção de placas, com 03 tipos de placas de 

cimento: (a) mistura da pasta de cimento com as fibras de resíduo de Tyvek® nos 

métodos 01, 02 e 03, com ou sem adição de outros materiais (PVC ou S); (b) 

mistura da pasta de cimento com S; e (c) mistura da pasta de cimento com 

incorporador de ar. Placa de Drywall também foi ensaiada. E, as placas de gesso 

foram feitas com gesso comercial, com fibras de resíduos misturadas. 

 
Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 

Para complementar essa Figura 3.4-2, são representadas na Figura 3.4-3 as 13 placas 

fabricadas com as proporções dos materiais nelas utilizados. Nota-se que em cada placa, a 

proporção de água utilizada foi de 40 ou 70%, a proporção de fibra de PEAD foi de 0, 5 ou 

10%, quando houve a adição de outros materiais, foi por PVC ou S e o método utilizado foi o 

01, 02 ou 03. Portanto, esta figura lista cada placa utilizada, indicando o conteúdo de cada 

uma delas. 
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Figura 3.4-3: Indicação das proporções dos materiais utilizados nas placas produzidas e 

testadas, com proporções de água (40 ou 70%) e HDPE de fibra (0, 5 ou 10%), 

adição de outros materiais (PVC ou S) e método (01, 02 ou 03). 

 
Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 

Nestas circunstâncias, as misturas foram moldadas em fôrma de madeira nas dimensões (20,0 

x 20,0 x 3,2) cm. Após 24 horas, as placas foram desenformadas e completamente imersas em 

água por um período de 7 dias para cura úmida. Após este período as placas foram colocadas 

para secagem natural à temperatura 25 ± 2 °C. Assim, todos os ensaios foram realizados 
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considerando placas com mais de 28 dias. No total, foram produzidas 13 placas, uma para 

cada proporção de mistura proposta neste trabalho. 

Em resumo, neste capítulo foram apresentados os métodos e procedimentos experimentais 

utilizados no beneficiamento das fibras de resíduos de Tyvek® e na confecção das placas 

cimentícias reforçadas, que são a base de estudo deste trabalho. Dessa forma, este capítulo 

apresenta desde as principais características físico-químicas do cimento e dos resíduos de 

Tyvek® até os procedimentos experimentais utilizados na confecção das placas de CCRF de 

Tyvek®. A Figura 3.4-4 ilustra, em forma de diagrama, os temas abordados neste capítulo. 

Figura 3.4-4: Diagrama ilustrando os materiais utilizados neste trabalho para estudo e 

procedimentos de preparo das placas cimentícias. 

 
Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 
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4. EQUIPAMENTOS E MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

No estudo das propriedades físicas, mecânicas e acústicas das placas cimentícias reforçadas 

com fibras de resíduos de Tyvek®, utilizadas como base deste trabalho, a análise dos ensaios 

de tração, trabalhabilidade, desempenho acústico, tração na flexão e absorção de água são 

importantes ferramentas para o desenvolvimento das placas sustentáveis de absorção sonora 

aqui proposto. Isso acontece porque para as placas serem viáveis para comercialização é 

necessário que tenham padrões de aceitação compatíveis com os produtos hoje existentes no 

mercado. Nesse contexto, o presente capítulo apresenta breves descrições dos equipamentos e 

dos métodos de caracterização utilizados neste trabalho com o objetivo de avaliar a melhoria 

nas propriedades físicas e acústicas dos CCRF por meio da adição de fibras de resíduos de 

Tyvek®. 

 

4.1. Avaliação das propriedades físicas 

Na avaliação das propriedades físicas foram investigados: módulo de Young do Tyvek®, tanto 

para o material na forma de resíduo provindo da IG quanto para a matéria prima 

comercializada para esta indústria, e trabalhabilidade dos CCRF em suas proporções variadas. 

Os equipamentos e métodos de caracterização para estas investigações são descritos na 

sequência. 

4.1.1. Módulo de Young do Tyvek®  

Conforme exposto, o módulo de Young (ou módulo de elasticidade) é um parâmetro 

mecânico que proporciona uma medida da rigidez de um material sólido [72, 73], sendo esta 

uma propriedade intrínseca dos materiais e pode ser obtida a partir da razão entre a tensão 

exercida e a deformação sofrida pelo material. Dessa forma, nesta pesquisa, é investigado o 

módulo de Young do Tyvek® em forma de resíduo da IG e matéria prima. Este parâmetro foi 

investigado por meio de ensaios de tração do equipamento EMIC modelo DL-2000 [79, 80], de 

modo que estes ensaios foram realizados para avaliar os valores de tensão e deformação na 

ruptura dos corpos de prova, auxiliando na escolha da melhor proporção de CCRF de resíduos 

de Tyvek®. 

Neste contexto, o ensaio de tração consiste na deformação do corpo de prova de determinado 
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material até que ocorra sua fratura [81, 82]. O material é fraturado devido à aplicação de tração, 

gradativamente crescente e uniaxialmente ao longo do eixo mais comprido do corpo de prova 

[81, 82]. As amostras podem apresentar formatos com secção retangular ou circular [81, 82] e na 

Figura 4.1-1 é mostrado o corpo de prova com seção retangular, que foi a seção adotada para 

este estudo. Assim, na Fig. 4.1-1a é exemplificado o molde do corpo de prova a ser ensaiado 

na EMIC, na Fig. 4.1-1b é mostrado o corpo de prova do Tyvek® em forma de resíduo e na 

Fig. 4.1-1c é mostrado o corpo de prova do Tyvek® em forma de matéria prima. 

Figura 4.1-1: (a) Exemplo do aspecto dos corpos de prova a serem ensaiados na EMIC, (b) 

corpo de prova do Tyvek® resíduo e (c) corpo de prova do Tyvek® matéria 

prima. 

 

 
Fonte: (a) HOLT, J. M. (2000); (b, c) LIBERATO, T.S. (2020). 

Para a preparação dos corpos de prova foi utilizada máquina de corte, sendo este equipamento 

amplamente utilizado para corte de vários produtos com diferentes formatos, bastando 

somente trocar a ferramenta de corte, conhecida como faca de corte. Para estes estudos, as 

facas e máquina de corte foram utilizadas para corte do Tyvek® em forma de resíduo e 

Tyvek® em forma de matéria prima, para a realização dos ensaios de tração e determinação do 

módulo de Young destes materiais. O funcionamento desse equipamento é simples e esse é 

composto de estrutura em aço que sustenta o rolo de acionamento manual, por entre os quais a 

faca de corte passará, como mostrado na Figura 4.1-2. Dessa forma, coloca-se o material a ser 

cortado sobre a faca de corte, conforme exemplificado na Figura 4.1-3. As facas de corte 

servem como moldes para o corte do material e são compostas por uma base de madeira e 

lâminas de corte no formato desejado, como também pode ser observado na Figura 4.1-3, que 

apresenta o modelo de faca utilizado nesse trabalho para os ensaios mecânicos de tração. O 

conjunto faca de corte e material é levado até o rolo por meio da manivela. Ao passar entre os 

rolos, o material é prensado contra as lâminas da faca de corte, recortando-o no formato 

desejado. 
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Figura 4.1-2: Máquina de corte manual utilizada para corte dos corpos de prova. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Figura 4.1-3: Faca de corte utilizada para corte dos corpos de prova de Tyvek® - matéria 

prima e resíduo (mostrado na imagem) - destinados aos ensaios de tração. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Para garantir maior segurança ao resultado do ensaio, é necessário que este seja feito ao 

menos duas vezes com corpos de prova idênticos [73, 81] e, durante os ensaios, a deformação do 

corpo de prova seja limitada à região útil (que é a região mais estreita, com uma seção reta e 

uniforme ao longo do seu comprimento) [81, 83], como exposto na Figura 4.1-1a. Para este 

trabalho, foram ensaiados 5 corpos de prova para o Tyvek® resíduo e 5 corpos de prova para o 

Tyvek® matéria prima. O comportamento mecânico do corpo de prova é compreendido a 

partir da curva tensão-deformação até a fratura [81], no qual o limite de resistência à tração 



62 

 

encontra-se no ponto máximo da tensão [81, 82], conforme mostrado na Figura 4.1-4. Por meio 

da curva apresentada no gráfico de tensão-deformação é possível analisar os dois tipos de 

deformação que ocorrem nos corpos de prova quando submetidos a uma força de tração: a 

deformação elástica e a plástica. Dessa forma, a fase elástica é caracterizada pela deformação 

reversível do material, ou seja, uma vez retirada a carga aplicada ao material, este volta sua 

forma normal. No final da fase elástica e início da plástica ocorre um fenômeno chamado 

limite de escoamento, caracterizado pelo limite de transição entre a deformação elástica e 

plástica. Terminada a fase elástica, tem-se início a fase plástica, no qual ocorre uma 

deformação permanente no material, mesmo que se retire a força de tração nele aplicada [81, 

82]. 

Figura 4.1-4: Curva representativa de um diagrama tensão x deformação de um material 

polimérico. Na figura, o corpo de prova está no início do ensaio de tração (1), 

sem deformações. Em seguida, o corpo de prova é apresentado no final da fase 

elástica e início da deformação plástica (2). A partir do limite de escoamento, 

inicia-se a deformação plástica (permanente) do material, caracterizada pelo 

empescoçamento, como mostrado em 3, 4, 5, 6 e 7 até a ruptura do corpo de 

prova. 

 
Fonte: MEYER, M. A.; CHAWLA, K. K. (1982). 

Para os ensaios de tração realizados neste projeto, utilizou-se o equipamento EMIC 

(Equipamentos e Sistemas de Ensaio Ltda.), modelo DL-2000, conforme ilustra a Figura 

4.1-5. Este equipamento possui como características: velocidade de deslocamento de até 500 

mm/min e célula de carga com capacidade máxima de até 200 kgf. A máquina de tração 

utilizada é hidráulica e é conectada a um dinamômetro responsável por medir a força aplicada 

ao corpo de prova utilizado [81, 82]. 
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Figura 4.1-5: Equipamento para ensaios mecânicos EMIC/ DL-2000. 

 
Fonte: EMIC. Acesso em 2018. 

Neste contexto, após o corte das amostras no formato necessário para sua utilização no 

equipamento, as atividades foram iniciadas. A Figura 4.1-6 ilustra o formato dos 05 corpos de 

prova de Tyvek® em forma de matéria prima (Fig. 4.1-6a) e os 05 corpos de prova do Tyvek® 

em forma de resíduo (Fig. 4.1-6b). 

Figura 4.1-6: Corpos de prova para o Tyvek® matéria prima (a) e para resíduo (b). 

 
Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 

Na sequência, os corpos de prova foram fixados nas garras da EMIC, onde, por meio de uma 

tensão aplicada, as amostras sofreram deformação até o rompimento. A Figura 4.1-7 mostra o 

corpo de prova fixado ao equipamento antes do ensaio de tração e a Figura 4.1-8 apresenta 

todos os corpos de prova rompidos com o ensaio, para as duas tipologias de Tyvek®, resíduo 

(Fig. 4.1-8a) e matéria prima (Fig. 4.1-8b). 
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Figura 4.1-7: Corpo de prova preso às garras da EMIC antes do ensaio de tração. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Figura 4.1-8: Corpos de prova de Tyvek® (a) resíduo e (b) matéria prima rompidos com o 

ensaio de tração. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

 

4.1.2. Trabalhabilidade no estado fresco das misturas 

Os materiais a base de cimento, quando em estado fresco, são basicamente partículas reativas 

de cimento juntamente com partículas inertes de agregados que se encontram dispersas em 

água. As reações químicas que ocorrem entre o cimento e a água formam uma camada de 

produtos hidratados que reagem em um determinado tempo iniciando-se o processo de 

endurecimento, em que este intervalo de tempo é fundamental, pois possibilita o uso destes 

materiais, o que se denomina de trabalhabilidade [51]. Além disso, o excesso de fluidez da 

pasta cimentícia prejudica diretamente seu comportamento no momento de moldagem das 

placas, além de afetarem as propriedades mecânicas no estado endurecido. Logo, a relação 
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A/C é importante para determinar as propriedades, principalmente mecânicas e de 

durabilidade em longo prazo.  

Neste contexto, a trabalhabilidade no estado fresco da mistura é observada para definir qual a 

melhor proporção do Tyvek® na pasta de cimento para manuseio e ensaios [11, 12, 51]. Sendo 

assim, determina a quantidade de fibras ideal para confecção das placas cimentícias 

reforçadas com fibras de Tyvek® para a finalidade de placas sustentáveis para absorção 

sonora. Nesta pesquisa, a escolha da melhor trabalhabilidade por meio da relação A/C foi feita 

visualmente, pela comparação das placas e pela trabalhabilidade na execução das mesmas, 

durante o procedimento de mistura, homogeneização e montagem das placas de revestimento. 

Foram testadas várias proporções de fibras para a mesma relação A/C, conforme exposto no 

Cap. 3, e os resultados referentes a estes experimentos serão apresentados no Cap. 5. 

 

4.2. Ensaios das placas cimentícias 

Os ensaios das placas cimentícias reforçadas com fibras de resíduos de Tyvek® foram 

realizados para investigar o comportamento dos compostos para desempenho acústico, tração 

na flexão e absorção de água. Portanto, os ensaios têm a finalidade de identificar qual placa 

tem resultados satisfatórios para todos os ensaios propostos e assim ser adequada a ser 

utilizada como placa sustentável para revestimento e ainda ter características de absorção 

sonora. Os equipamentos e métodos de desenvolvimento dos ensaios para estas investigações 

são descritos na sequência. 

 

4.2.1. Desempenho acústico 

A avaliação do desempenho acústico das 13 placas cimentícias desenvolvidas foi realizada 

para investigar a influência das proporções das fibras nos reforços de CC, a adição do aditivo 

PVC e adição do material de reforço serragem de madeira. Dessa forma, verificou-se como os 

CCRF de resíduos de Tyvek®, em suas proporções ideais, podem exercer ou não barreira 

acústica por meio de placas de revestimento. Para tanto, a norma relacionada que aborda o 

conforto acústico em áreas habitadas é a NBR 15575:2015 [76], como descrito anteriormente 

no Cap. 2. Porém, esta norma não descreve um procedimento experimental para a verificação 

da eficiência dos produtos em geral. Sendo assim, foi criado um equipamento próprio, com 
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isolamento perfeito, para avaliação do desempenho sonoro das placas cimentícias. Além 

disso, foi utilizado o gráfico da sensibilidade auditiva do ouvido humano e o dos sons 

captados pelo ouvido humano [77], expostos no Cap. 2 na Figura 2.4-1, que relaciona variações 

de frequências (Hz) com nível de intensidade sonora (dB) e assim demonstra a região de 

maior sensibilidade do ouvido humano. Com a análise deste gráfico, as regiões de maior 

sensibilidade do ouvido humano foram conhecidas, extraídas e utilizadas como parâmetro 

para análise dos resultados obtidos nos ensaios. Sendo assim, como exposto no Cap. 2, foram 

utilizadas como parâmetro de avaliação as faixas de frequência dos sons audíveis ao ouvido 

humano, que compreendem o intervalo de 0,2 a 10,0 kHz, que se encontram no intervalo de 

nível de intensidade sonora de 30 a 100 dB.  

Para a realização do ensaio de desempenho acústico foi feita a montagem de um equipamento 

produzido a partir de uma caixa retangular de dimensões 19,5 cm de altura, 34,5 cm de 

largura e 41,0 cm de espessura, que é ilustrada na Figura 4.2-1, e foi denominada “caixa 

acústica”, onde todas suas faces continham placas de vidro de 0,5 cm e foram revestidas com 

placas de isopor com espessura 2 cm. Na parte interna da caixa foram definidos os locais para 

encaixe das placas cimentícias em uma extremidade, para a fonte sonora (caixa de som) e para 

o aparelho decibelímetro. O decibelímetro, equipamento portátil utilizado para medir a 

pressão sonora, foi o equipamento utilizado para medir as frequências e transformá-las em 

níveis de intensidade sonora. Sendo assim, consequentemente, também mede a intensidade e 

volume do som que está sendo emitido. Ele possui um microfone interno sensível, acoplado 

em sua estrutura, que detecta o som e o transforma em decibéis (dB). Essa leitura ocorre por 

meio da ressonância, onde um oscilador interno dentro do equipamento vibra conforme a 

frequência do som que está sendo medido e, pela ressonância, a vibração permite a leitura [84]. 

Logo, o decibelímetro mede a sensibilidade do ouvido humano às mais diversas fontes 

sonoras a que ele esteja disposto. 

As etapas de confecção da caixa são ilustradas na Figura 4.2-2, onde na parte inferior da caixa 

é colocado um tubo de PVC Ø150 mm contendo em seu interior espuma expansiva de 

poliuretano (PU) e a fonte sonora (Fig. 4.2-2a). Na sequência, observa-se que na extremidade 

do tubo é colocada a placa cimentícia para as medições de seu desempenho acústico (Fig. 4.2-

2b) e na parte superior da caixa é fixado o aparelho decibelímetro da marca B-Max Digital 

Sound Meter (Fig. 4.2-2c). Este decibelímetro possui capacidade de leitura para faixa níveis 

de intensidade sonora de 30 dB a 130 dB em frequências entre 0,12 e 8,0 kHz. Conforme o 
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manual de instruções, este aparelho foi calibrado antes da sua primeira utilização com o 

equipamento calibrador Sound level calibrator modelo Simpson 887-2. 

Figura 4.2-1: Equipamento acústico confeccionado para os ensaios de avaliação de 

desempenho acústico das placas cimentícias (“caixa acústica”). 

 
Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 

Figura 4.2-2: Caixa acústica aberta, onde em (a) se encontra a fonte sonora, em (b) é colocada 

a placa cimentícia e em (c) é fixado o decibelímetro. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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Com a caixa acústica finalizada foi dado início aos ensaios de desempenho acústico, os quais 

consistiram em realizar a medição do nível de intensidade sonora (dB) emitido por um 

gerador de frequência (aplicativo para celular Audio Toner Generator). Este gerador de 

frequência enviou para a fonte sonora (Multifuncional wireless speaker, com potência de 5 W, 

e voltagem de 5 V), que se encontra em uma extremidade da caixa, frequências em intervalos 

pré-determinados que compreendem a faixa de sensibilidade do ouvido humano (entre 0,12 e 

7,0 kHz). Na outra extremidade do aparato foram encaixadas as placas, conforme exposto na 

Figura 4.2-2. Na parte superior da placa foi fixado o decibelímetro, que fez as leituras do som 

passante pelas placas cimentícias, em decibéis (dB). Em cada placa foram feitas medidas de 

frequências em sua face interna de 0,12 kHz, 0,32 kHz, 0,5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,0 kHz, 

3,0 kHz, 4,0 kHz, 5,0 kHz, 6,0 kHz e 7,0 kHz. Para verificar a eficiência na absorção sonora, 

foi realizada uma medição de som ambiente na sala e do som sem nenhuma barreira no 

aparato, garantindo que não haveria nenhuma interferência sonora nas medidas efetuadas. 

Dessa forma, para garantir que não haveria nenhuma interferência de sons externos, foram 

feitas medidas de níveis de intensidade sonora (dB) no equipamento variando a frequência no 

intervalo mencionado. Foram utilizados apenas a fonte sonora e o aparelho decibelímetro na 

caixa acústica, sem utilização de amostras. Após o primeiro ensaio na caixa, sem a utilização 

das placas, foram iniciados os ensaios com as 13 placas preparadas anteriormente, conforme 

apresentado no Cap. 3, onde a frequência variou nos intervalos citados anteriormente e o nível 

de intensidade do som permaneceu constante.  As medições nas placas ocorreram na face 

interna da amostra, conforme é mostrado na Figura 4.2-3. 

Figura 4.2-3: Indicação da face ensaiada nos ensaios acústicos, utilizando como exemplo a 

Placa 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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Com relação ao gráfico da Figura 2.4-1, que mostra as faixas de maior e menor sensibilidade 

do ouvido humano, é observado que as regiões de maior sensibilidade do ouvido humano se 

encontram entre as faixas 0,2 e 10,0 kHz. Dessa forma, o ensaio de desempenho acústico teve 

como o foco o estudo, principalmente, das maiores faixas de sensibilidade. Sendo assim, 

foram escolhidas as faixas de intervalo de 0,12 a 7,0 kHz a serem avaliadas e os resultados 

dos testes de desempenho acústico serão mostrados na sequência, no Cap. 05.  

 

4.2.2. Resistência mecânica 

A resistência mecânica é um parâmetro importante a ser avaliado para placas destinadas a 

revestimentos em geral, sendo o resultado do ensaio de resistência à tração por flexão um 

norteador condicionante para a aplicação das placas cimentícias. Neste contexto, a norma 

brasileira NBR 15498: 2016 [67] traz valores de resistência à tração na flexão superiores a 4 

MPa para placas cimentícias e a norma NBR 5735: 2010 [68] traz valores de 250 a 600 Pa para 

placas de Drywall. Este método de cálculo utiliza uma determinada carga aos 28 dias (no 

mínimo) após a moldagem das placas, sendo a resistência à tração na flexão expressa pela 

Equação 4.2-1: 

Rf=                                              (Equação 4.2-1) 

 

Onde: 

- Rf é a resistência à tração na flexão (MPa); 

 - Pm é a carga máxima de ruptura por flexão (N); 

- L é a distância entre os eixos (mm); 

- b é a largura dos corpos de prova (mm); 

 - e é a espessura da placa (mm). 

Dessa forma, a distância entre os eixos foi fixada em 165 mm, devido aos padrões do 

equipamento e do suporte produzido para o ensaio. Logo, a resistência à tração na flexão foi o 

valor encontrado após o rompimento das placas cimentícias no equipamento EMIC 23-1MN 

de capacidade de carga 1,0 x 105 kgf com uma velocidade de carregamento de (50 ± 10) N/s, 

seguindo os padrões das normas técnicas brasileiras para este tipo de ensaio em argamassas 

[51]. Para a execução deste ensaio nas placas cimentícias desenvolvidas foi necessário criar 

uma proteção das duas faces com o material neoprene, com dimensões iguais as das placas e 

espessura de 3 cm, onde este material auxiliou na regularização da face rugosa da placa. A 
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Figura 4.2-4 mostra a execução do ensaio, onde o mesmo é finalizado no início do 

rompimento da placa. 

Figura 4.2-4: Execução do ensaio de resistência à tração na flexão. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

 

4.2.3. Absorção de água 

Os materiais cimentícios são tradicionalmente porosos e, em geral, se apresentam em duas 

configurações, uma são os poros que estão presentes internamente de maneira isolada e 

aparecem na região interfacial entre a pasta, formada pela água e aglomerantes, e a outra os 

agregados e os poros que se comunicam, formando grandes capilares internos dentro da 

matriz, onde ocorre passagem e/ou acúmulo de água e outros produtos [51]. Dessa forma, 

espera-se que a absorção de água existente por meio dos poros capilares desempenhe papel 

importante na durabilidade e resistência mecânica das placas cimentícias. Assim, o ensaio de 

absorção de água teve como finalidade a determinação da taxa de absorção de água dos CC 

quando imersos em água. Dessa forma, a absorção de água encontrada tem duas funções 

principais, onde na primeira, serve como um guia para a proporção de água absorvida pelo 

material e, consequentemente, nos casos onde as relações entre umidade e as propriedades 

mecânicas forem determinadas, também serve como um guia para os efeitos da exposição à 
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água ou condições de umidade em tais propriedades. Já na segunda função principal, serve 

como forma de controle de uniformidade de um produto, onde nessa é observada a 

integridade do material após determinado período quando imersos completamente [51]. Com 

estes resultados também é analisado o efeito do preenchimento das fibras de resíduos de 

Tyvek® pela matriz cimentícia.  

O ensaio de absorção de água foi realizado após a ruptura mecânica do ensaio de tração na 

flexão, onde todas as placas foram rompidas e seus pedaços puderam ser reaproveitados e 

ensaiados, desde que a área superficial fosse de pelo menos 20 cm² e as regiões não 

estivessem danificadas. Dessa forma, foi utilizada a norma técnica NBR 15498:2016 [67] como 

referência e o ensaio foi executado para verificar a influência da porosidade nas propriedades 

físicas e acústicas dos corpos de prova [3, 11, 51], conforme discutido no Cap. 2. O procedimento 

deste ensaio seguiu a norma técnica supracitada, no qual inicialmente os corpos de prova 

foram submersos em água a temperatura de 25 ± 2 °C por um período de 24 h. Após este 

período os corpos de prova foram retirados da água e pesados, sendo assim determinada sua 

massa inicial saturada (Mi). Após a pesagem, os corpos de prova foram secos em estufa a 

100°C por 24 h, e passado este período os corpos de prova foram retirados da estufa e pesados 

novamente, determinando assim sua massa final seca (Mf). A pesagem dos corpos de prova 

foi realizada em uma balança digital, com precisão de 0,01 g da marca Marte Científica 

(modelo AD5002), e desta forma o índice de absorção de água foi, então, obtido segundo a 

Equação 4.2-2: 

                                              AA=  x 100                                                (Equação 4.2-2) 

 

Onde:  

 - AA é a absorção de água (%); 

 - Mi é a massa inicial saturada do corpo de prova (g); 

 - Mf é a massa seca do corpo de prova (g). 

Em resumo, neste capítulo foram apresentados todos os métodos de caracterização realizados 

neste trabalho. Para a avaliação das propriedades físicas dos CC foram feitos os ensaios de 

módulo de Young e trabalhabilidade no estado fresco da mistura. Para a avaliação das 

propriedades das placas cimentícias foram realizados ensaios de desempenho acústico, tração 

na flexão e absorção de água. A título de ilustração, a Figura 4.2-5 apresenta, em resumo, os 

procedimentos de caracterização experimental adotados neste trabalho.  



72 

 

Figura 4.2-5: Diagrama representando as técnicas utilizadas para a caracterização das fibras e 

placas cimentícias reforçadas com resíduos de Tyvek®. 

 
 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais obtidos pelas técnicas e métodos 

de confecção e caracterização do resíduo de Tyvek® e das placas cimentícias reforçadas. 

Dessa forma, são apresentados os resultados para os ensaios de tração (obtendo-se assim o 

módulo de elasticidade do Tyvek®), trabalhabilidade no estado fresco das misturas, 

desempenho acústico, tração na flexão e absorção de água. A seguir são apresentados e 

discutidos os resultados obtidos. 

 

5.1. Avaliação das propriedades físicas 

Para a avaliação das propriedades físicas dos CCRF com Tyvek®, foram realizados ensaios 

mecânicos de tração para a determinação do módulo de Young do Tyvek®. Também foram 

observadas as características das misturas para a determinação da melhor relação entre os 

compostos para a trabalhabilidade ideal. 

 

5.1.1. Módulo de Young do Tyvek® 

Na determinação do módulo de Young do Tyvek®, em forma de resíduo e em forma de 

matéria prima, foram feitos ensaios de tração no equipamento EMIC modelo DL-2000, como 

exposto no Cap. 4. Desta forma, os resultados dos ensaios de tração para o Tyvek® são 

apresentados nos gráficos de Tensão x Deformação a seguir, onde para os 05 corpos de prova 

do Tyvek® resíduo e matéria prima foram informadas as deformações relacionadas aos 

valores de tensão aplicados. Logo, a Figura 5.1-1 mostra o gráfico Tensão x Deformação dos 

05 corpos de prova do Tyvek® resíduo. É possível identificar curvas similares no gráfico para 

os 05 corpos de prova, onde a tensão variou de 35 a 42,5 MPa e a deformação variou de 7 a 

9%. Consequentemente, com o rompimento destes corpos de prova foi possível obter o 

módulo de Young do Tyvek® resíduo, sendo o módulo de Young calculado para o Tyvek® 

resíduo igual a 526 MPa. 

Na sequência, são apresentados no gráfico Tensão x Deformação os resultados dos ensaios de 

tração para o Tyvek® matéria prima, onde para os 05 corpos de prova deste material foram 

informadas as deformações relacionadas aos valores de tensão aplicados. Sendo assim, a 

Figura 5.1-2 mostra o gráfico Tensão x Deformação dos 05 corpos de prova do Tyvek® 
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matéria prima. É possível identificar curvas similares no gráfico para os corpos de prova 01, 

02, 04 e 05, com valores de tensão de 35 a 45 MPa e deformação de 20 a 25%. O corpo de 

prova 03 apresentou menores valores de tensão e deformação, sendo eles 27 MPa e 15%, 

respectivamente. Em vista do que foi exposto, a partir do rompimento de todas essas amostras 

foi possível obter o módulo de elasticidade do Tyvek® matéria prima, onde o valor encontrado 

foi de 260 MPa.  

Figura 5.1-1: Curvas de Tensão x Deformação dos 05 corpos de prova de Tyvek® resíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Figura 5.1-2: Curvas de Tensão x Deformação dos 05 corpos de prova de Tyvek® matéria 

prima. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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Com base no que foi exposto, o resultado do ensaio de tração mais importante foi o módulo 

de Young do resíduo de Tyvek® com 526 MPa, já que, para que o material possa servir como 

reforço para CC, é necessário que este valor seja maior que o módulo do CC sem o reforço. Já 

o módulo de Young encontrado para o Tyvek® matéria prima foi bem menor que o Tyvek® 

resíduo (praticamente a metade do valor). Esta diferença de valores se deve aos aditivos 

acoplados ao Tyvek® durante os processos de impressão (cola e silicone). Neste contexto, não 

há estudos científicos que informem claramente o módulo de elasticidade das pastas de 

cimento simples que foram utilizadas como base cimentícia do presente trabalho. Sendo 

assim, não existem valores comparativos para o módulo de elasticidade das pastas 

cimentícias, que têm como característica serem pouco elásticas e, consequentemente, terem 

baixa tenacidade e ductilidade. Desta forma, na literatura existente, são apresentados apenas 

os valores para argamassas e concretos, sendo que para as argamassas os valores estão entre o 

intervalo de 5 a 7 GPa e para os concretos este valor chega a faixa dos 20 GPa. Portanto, para 

avaliar a eficácia do resíduo de Tyvek® como reforço é necessário avaliar os resultados dos 

ensaios subsequentes, como a avaliação da resistência mecânica à tração na flexão nas placas 

cimentícias e a absorção de água para todas as placas desenvolvidas. 

 

5.1.2. Trabalhabilidade no estado fresco das misturas 

Foram definidos dois valores para a relação A/C, sendo estes pré-fixados, com valor de 40% e 

70% de água, conforme descrito no Cap. 3. Sendo assim, o valor 70%, mesmo sendo 

considerado alto, foi a melhor relação encontrada para a trabalhabilidade ideal da fibra de 

resíduos de Tyvek® em maiores quantidades nas misturas, pois todas as fibras ficaram imersas 

na pasta de cimento. Da mesma forma, o valor 40% atendeu a mistura para que a mesma 

adquirisse resistências maiores, porém, a mistura com a fibra de Tyvek® foi mais difícil e 

todas as fibras tiveram contato com a pasta de cimento, porém não ficaram imersas como para 

a proporção 70%. 

Analogamente, para a análise do efeito das fibras de Tyvek® na pasta de cimento, as 

quantidades de fibras foram variadas em % de massa tendo como referência a massa do 

cimento CP III utilizada na mistura. Foram confeccionadas amostras com proporções variadas 

(0, 5 e 10%) para testar qual era a proporção ideal de fibra e qual era o limite de 

trabalhabilidade das fibras na pasta de cimento. Após os testes, chegou-se a um resultado de 

que a melhor proporção para trabalhar com a fibra era 5% de fibra na composição da mistura 
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para 40% de relação A/C e 10% de fibra na composição da mistura para 70% de relação A/C. 

Além disso, a quantidade máxima de resíduos de fibras que a pasta de cimento suportou para 

uma mistura completa das fibras na matriz de cimento foi de 10% de fibras, pois o uso de 

quantidades acima desse valor fez com que as fibras não ficassem completamente imersas na 

matriz cimentícia. Assim, a Figura 5.1-3: Misturas com proporção de fibras de Tyvek® de 0; 5 

e 10% e relação A/C de 40 e 70%. mostra a aparência das misturas com proporção de fibra de 

Tyvek® de 0, 5 e 10% e relação A/C de 40 e 70%. Dessa forma, na figura podem ser 

visivelmente identificadas que as melhores misturas foram preparadas com as proporções de 

70% A/C com 10% de fibra e 40% A/C com 5% de fibra. 

Figura 5.1-3: Misturas com proporção de fibras de Tyvek® de 0; 5 e 10% e relação A/C de 40 

e 70%. 

 

Fonte: LIBERATO, T.S. (2020). 

 

5.2. Ensaios das placas cimentícias 

5.2.1. Desempenho acústico 

Conforme apresentação dos ensaios de avaliação de desempenho acústico, descritos no Cap. 

4, foram realizados ensaios para avaliar as 13 placas desenvolvidas, onde foram utilizadas 

frequências de 0,12 a 7,0 kHz, passando de sons de menores frequências (graves) para sons 
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com maiores frequências (agudos). Também como exposto no Cap. 4, antes dos ensaios com 

as placas cimentícias, foram feitas leituras no decibelímetro do som passante na caixa acústica 

sem a interferência das placas. Neste primeiro ensaio sem as placas apenas a frequência foi 

variada, conforme intervalo pré-estabelecido anteriormente. A Figura 5.1-4 mostra o gráfico 

do Nível de intensidade sonora (dB) x Frequência para o ensaio realizado na caixa acústica 

sem as placas cimentícias. 

Figura 5.1-4: Curvas do Nível de intensidade sonora x Frequência sem placas cimentícias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Após as leituras do som passante na caixa acústica, sem as placas cimentícias, foram iniciados 

os ensaios com as 13 placas desenvolvidas, variando a frequência no intervalo pré-

estabelecido. Desta forma, com as medições das variações das faixas de frequência 

(considerando a leitura do som passante para o lado interno de todas as placas, como 

demonstrado na Figura 4.2-3), foi gerado o gráfico do Nível de intensidade sonora (dB) x 

Frequência (Hz), que é mostrado na Figura 5.1-5. Neste gráfico é observado que as placas 

apresentaram características diversas para cada faixa de frequência medida. É importante 

ressaltar que a intensidade do som não variou ao longo do ensaio de desempenho acústico e 

apenas as frequências emitidas pela fonte sonora foram variadas.   
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Figura 5.1-5: Curvas do Nível de intensidade sonora x Frequência para todas as placas 

ensaiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Dessa forma, é possível observar que para cada frequência da faixa de maior sensibilidade do 

ouvido humano há um comportamento diferente para cada placa ensaiada. Logo, para 

frequência entre 0,2 e 1,0 kHz, a placa que menos absorveu som foi a Placa 4 e a que mais 

absorveu o som foi a Placa 3. Para a frequência de 1,5 kHz, a placa que menos absorveu o 

som foi a Placa 4 e a que mais absorveu foi a Placa 1. Já para frequência de 3,0 kHz tem-se 

Placa 2 e Placa 3 para menor e maior absorvedor de som, respectivamente. Na frequência de 

entre 3,0 e 6,0 kHz tem-se Placa 7 e Placa 6 para menor e maior absorvedor de som, 

respectivamente. E por fim, para 7,0 kHz tem-se Placa 12 e Placa 3 para menor e maior 

absorvedor de som, respectivamente. Consequentemente, é possível verificar no gráfico em 

geral que as curvas das Placas 2, 4 e 7 absorveram menos o som na faixa de frequência de 

maior sensibilidade do ouvido humano. Em contrapartida, as placas que mais absorveram o 

som nas faixas de altas frequências foram as Placas 3 e 6. 

Na sequência, com os valores obtidos dos ensaios acústicos para todas as placas com a 

variação de frequência, os dados foram tratados. Assim, após a análise do valor do nível de 

intensidade sonora (dB) obtido para cada placa, foi analisada a absorção sonora de cada placa 
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quando comparada com os resultados obtidos das variações de frequência na caixa sem a 

barreira das placas. Assim, a Figura 5.1-6 mostra o gráfico com o valor que cada placa 

absorveu, quando comparado com os resultados das leituras sem as placas. Ou seja, foram 

subtraídos os valores dos ensaios sem as placas dos valores com as placas para as devidas 

comparações. Verificou-se que quando o valor foi positivo, a placa trabalhou como 

absorvedor de som e quando o valor foi negativo, a placa trabalhou como propagador do som.  

Figura 5.1-6: Curvas de Absorção sonora x Frequência para todas as placas ensaiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

 

Deste modo, após a análise das curvas do gráfico, é observado que para regiões de baixas 

frequências (0,12 a 0,5 kHz) e valores positivos (absorção de som) a placa que apresentou o 

melhor resultado foi a Placa 13, e para regiões de maiores frequências (1,5 a 7,0 kHz) 

destacaram-se as Placas 1, 3 e 6. Consequentemente, comparando as curvas da Figura 5.1-6 

foi observado que os valores encontrados não estavam parametrizados, pois as placas 

possuíam espessuras diferentes, todas com pequenas variações devido ao acréscimo do 

volume das fibras. Deste modo, os resultados encontrados foram novamente tratados, 

dividindo os valores encontrados pelos valores das espessuras das respectivas placas. Após o 

tratamento destes dados, os valores encontrados foram expostos no gráfico da Figura 5.1-7, 
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onde foi verificado o nível de intensidade sonora (dB) dividido pela espessura (cm) de cada 

placa ensaiada. Os resultados mostraram que valores positivos também eram para as placas 

que trabalharam como absorvedor de som, e valores negativos indicaram que as placas 

trabalharam como propagador do som, característica que não é de interesse desta pesquisa.  

Figura 5.1-7: Curvas de Atenuação sonora x Frequência para todas as placas ensaiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020) 

 

Logo, a Figura 5.1-7 mostra que para cada faixa de frequência ensaiada houve uma variação 

no comportamento das placas como absorvedor ou propagador de som. Sendo assim, nas 

regiões de menor frequência (0,12 a 0,5 kHz) a placa que trabalhou melhor como absorvedor 

de som foi a Placa 11. E para as regiões de maior frequência (1,5 a 7,0 kHz) as placas que 

melhor desempenharam como absorvedor de som foram as Placas 1, 3, 11 e 6. 

 

Já a Figura 5.1-8 ilustra os melhores resultados para absorção sonora entre os intervalos de 

maior sensibilidade do ouvido humano estabelecidos para as avaliações (0,12 a 7,0 kHz). 

Sendo assim, para as regiões com as frequências mais altas, as placas que apresentaram 

melhores resultados foram: Placa 13 para frequências de 0,12 a 1,0 kHz; Placa 1 para 

frequências de 1,5 e 2,0 kHz (12,7 e 5,9 dB/cm, respectivamente); Placa 3 para frequências de 
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3,0 kHz (9,9 dB/cm); Placa 11 para a faixa de frequências de 4,0 e 5,0 kHz (8,2 e 8,7 dB/cm, 

respectivamente); Placa 6 para a faixa de frequência de 6,0 kHz (10,9 dB/cm) e Placas 3 e 1 

para a faixa de frequência de 7,0 kHz (11,1 dB/cm). 

Figura 5.1-8: Curvas de Atenuação sonora x Frequência com os melhores resultados 

encontrados nas maiores faixas de sensibilidade do ouvido humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Portanto, analisando os resultados, as placas cimentícias contendo resíduos de Tyvek® que 

apresentaram comportamento satisfatório como absorvedor de som nas frequências mais altas 

dentro da faixa de sensibilidade do ouvido humano foram a Placa 3 e a Placa 6. No entanto, a 

Placa 3 contém 70% de água e 10% de fibras em sua composição, que são misturados de 

maneira homogênea (método 01), e a Placa 6 contém 40% de água, 10% de fibra e as fibras 

foram dispostas na parte externa da placa (método 02). 

 

5.2.2. Resistência mecânica 

A resistência mecânica das placas foi obtida por meio do ensaio de tração na flexão, conforme 

descrito anteriormente. Nesse ensaio, é aplicada uma carga, a uma velocidade constante, no 

centro das placas, como mostrado na Figura 5.1-9, que demonstra o momento do rompimento 
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da Placa 08. Sendo assim, foi aplicada força no centro do cilindro do equipamento, a força foi 

aumentando e o cilindro foi descendo a uma velocidade constante, pressionando a placa no 

meio, conforme mostrado na figura. Quando é aplicada a força máxima que a placa pode 

suportar, a mesma é rompida e o ensaio paralisado.  

Figura 5.1-9: Ensaio de tração na flexão na Placa 8. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Neste contexto, após o rompimento de todas as placas, foi gerado o gráfico de resistência à 

tração na flexão (Pa). Dessa forma, os resultados referentes à resistência mecânica são 

apresentados na Figura 5.1-10, verificando-se que todas as placas que continham fibra 

residual, com aditivo ou não, com material de reforço ou não, obtiveram melhores resultados 

quando comparadas às placas que continham apenas Drywall (Placa 11), pasta de cimento 

(Placas 1 e 2) e gesso (Placa 12). 

Assim, verificou-se que os melhores resultados para o teste de resistência à tração foram 

obtidos para as Placas 3, 4, 5 e 13, cujos resultados foram superiores a 600 Pa. Além disso, 

também foi observado que, para os testes usuais de placas cimentícias, a unidade de medida é 

em megapascal (MPa), que é de 106 N/m² [67]. No entanto, no ensaio das placas desenvolvidas 

nesta pesquisa, os valores em MPa foram extremamente baixos, pois contêm apenas cimento 

e água na matriz cimentícia, o que não confere resistência significativa às misturas. Para 
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melhor entendimento, optou-se pelo uso da unidade de medida Pa (N/m²). Portanto, as placas 

3 e 4 suportaram um peso de aproximadamente 900 Pa. Por outro lado, as Placas 5 e 13 

resistiram a um peso de 700 Pa. 

Figura 5.1-10: Resultados do ensaio de tração na flexão (Pa) para as 13 placas ensaiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Após o ensaio foi verificado que não houve a ruptura completa de nenhuma das placas que 

continham em sua composição qualquer percentual de fibra, onde a adição da fibra trouxe ao 

composto uma alta capacidade de deformação sem ruptura, ou seja, se tornando um material 

dúctil. Já as placas contendo apenas cimento são extremamente rígidas e com menos de 150 

Pa sofreram a ruptura completa, chegando a separar a placa em duas partes durante o ensaio. 

Essa característica de deformação sem ruptura da fibra é ilustrada na Figura 5.1-11, Figura 

5.1-12, Figura 5.1-13 e Figura 5.1-14, onde as Placas 4, 5, 6 e 13 são exemplos de que a 

matriz cimentícia se rompeu, porém as fibras continuaram intactas.  
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Figura 5.1-11: Aspecto da Placa 4 após o ensaio de tração na flexão: (a) face externa e (b) 

face interna. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Figura 5.1-12: Aspecto da Placa 5 após o ensaio de tração na flexão: (a) face externa e (b) 

face interna. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Figura 5.1-13: Aspecto da Placa 6 após o ensaio de tração na flexão: (a) face externa e (b) 

face interna. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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Figura 5.1-14: Aspecto da Placa 13 após o ensaio de tração na flexão: (a) face externa e (b) 

face interna. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Já a Figura 5.1-15 ilustra a Placa 3 após o ensaio de tração na flexão, onde sofreu um esforço 

de 900 Pa e não teve sinais visuais de ruptura. A sinalização de que o ensaio nesta placa 

chegou ao fim foi dada pelo leitor do equipamento, que começou a indicar a redução de carga 

na placa. Sendo assim, verificou-se que esta foi a única placa que teve a capacidade de se 

deformar, criando fissuras por toda a superfície da placa, porém, não houve nem 

desplacamento da matriz cimentícia, nem ruptura das fibras. Dessa forma, com base nos 

dados do gráfico gerado, pode-se afirmar que os melhores resultados para resistência 

mecânica foram para as Placas 3, 4, 5 e 13. 

Figura 5.1-15: Aspecto da Placa 3 após o ensaio de tração na flexão: (a) face externa e (b) 

face interna. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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Além do ensaio de resistência à tração na flexão, as massas e volumes de todas as placas 

foram coletados à temperatura de 25 ± 2 °C para o cálculo da densidade de cada placa 

desenvolvida. Portanto, os valores encontrados para a densidade foram correlacionados com 

os resultados da resistência à tração na flexão. Assim, foi gerado um gráfico de densidade 

(g/cm³) por resistência à tração na flexão (Pa) e os resultados são mostrados na Figura 5.1-16.  

Figura 5.1-16: Gráfico que correlaciona os valores encontrados para Densidade e Resistência 

à tração na flexão para as placas desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Analisando os resultados, observa-se que placas com maiores valores de resistência à tração 

(maiores que 7,0 x 10³ Pa) apresentam menores valores de densidade (menos de 1,00 g/cm³). 

Esses resultados indicam que nas Placas 3, 4, 5 e 13 as misturas continham menos grãos 

compactos, com mais espaço entre as partículas, onde uma taxa significativa de ar foi 

incorporada à mistura [51]. Esta característica observada de espaçamento entre partículas e ar 

incorporado com bom resultado de resistência à tração na flexão e valor baixo de densidade 

explica o bom comportamento da Placa 3 como absorvedor de som. 

 

5.2.3. Absorção de água 

Após o ensaio de absorção de água, apresentado anteriormente, foram colhidos os resultados e 

apresentados na Figura 5.1-17. Os melhores resultados (menores que 10%) foram encontrados 
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para as Placas 2 (4,10%), 3 (6,90%), 4 (6, 90%), 5 (4,20%), 8 (2,05%), 9 (2,03%) e 11 

(0,73%). O menor resultado para absorção de água foi da Placa 11 (Drywall), no entanto, esse 

valor não pode ser usado como comparação porque, ao atingir 0,73% de absorção, a placa não 

resistiu à umidade e se desintegrou. Todas as outras placas com baixa absorção de água se 

apresentaram intacta ao final do ensaio e mostraram a fibra de resíduo de Tyvek® em sua 

composição.  

Figura 5.1-17: Gráfico de absorção de água pelas placas ensaiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 

Consequentemente, para os melhores resultados no ensaio de absorção de água têm-se as 

placas cuja porosidade da mistura de pasta de cimento e fibras é menor, com poucos capilares 

dentro de sua estrutura, dificultando a passagem da água e aumentando a durabilidade do 

material. Assim, para esta pesquisa, que tem foco no uso da fibra de resíduos Tyvek® em CC, 

considera-se que, para placas com absorção de água menor que 10%, o uso em áreas expostas 

à umidade indiretamente é favorável, pois não há risco de danos ao material. Em adição, os 

resultados da propriedade estudada não têm requisitos mínimos estipulados pelas normas 

brasileiras, sendo ideal faixa entre 0 a 10% para absorção de água. Logo, os menores valores 

para absorção de água foram verificados para as Placas 3, 4, 5, 8 e 9, sendo todos com valores 

abaixo de 7% de absorção. Esse resultado é decorrente do efeito de preenchimento da matriz 

pelas fibras do resíduo, o qual favorece o preenchimento dos poros internos e, 

consequentemente, traz maior durabilidade ao composto quando exposto às intempéries. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram investigadas as propriedades mecânicas e acústicas de placas 

cimentícias reforçadas com fibras de resíduos de Tyvek® com propriedades de absorção 

sonora para uso em revestimento de paredes. Dessa forma, vários ensaios foram realizados 

para verificar o comportamento das placas para esse fim, como trabalhabilidade no estado 

fresco da mistura, ensaios acústicos, ensaios de tração na flexão e absorção de água. 

Observou-se que os melhores resultados encontrados para cada item são comuns para a Placa 

3, a qual foi confeccionada a partir da pasta contendo 70% de A/C e 10% de fibra de resíduo e 

utilizando o Método 1 de mistura, com mistura homogênea de todos os materiais presentes. 

Esta placa apresenta boa trabalhabilidade em seu estado fresco, mantendo todas as fibras em 

contato direto e suficiente com a matriz cimentícia para adquirir rigidez. Também foi 

observado no ensaio acústico que a Placa 3 apresenta taxas favoráveis de absorção sonora, 

com média de 10,5 dB/cm, nas faixas de alta frequência e alta sensibilidade do ouvido 

humano. Tendo em vista que uma placa de revestimento comercial tem 2 a 5 cm de espessura, 

então, considerando tais medidas, a Placa 3 tem absorção de 21,0 a 52,5 dB para faixas de alta 

frequência e alta sensibilidade do ouvido humano. Para resistência à flexão, a Placa 3 

apresenta resultado superior de 900 Pa em relação às placas cimentícias e placas Drywall, que 

possuem valores de 600 Pa [75, 76]. Portanto, este compósito possui resistência compatível com 

placas de revestimento comerciais. 

Além disso, para a Placa 3, ao comparar a densidade do material e sua resistência à tração na 

flexão, o resultado encontrado mostra valor de densidade menor (menor que 1,00 g/cm³) para 

valor de resistência à tração na flexão maior (9,0 x 10³ Pa). Estes resultados atestam que a 

interação do cimento com as fibras é mais espaçada na mistura da Placa 3, onde o ar está 

sendo incorporado na mistura para se tornar menos denso e mais propício a impedir a 

passagem do ar e, consequentemente, funcionando como um absorvedor de som. É importante 

destacar que, após o teste de tração na flexão, todas as placas quebraram, exceto a Placa 3, 

que após o ensaio mostrou apenas rachaduras e pequena deformação em sua espessura.  

Assim, após todas as investigações descritas neste trabalho, conclui-se que é possível usar 

compósitos cimentícios reforçados com fibras de resíduos de Tyvek® para aplicação em 

placas de revestimento, que além de possuírem significativa absorção de som, ainda são 
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sustentáveis pelo fato de terem em sua constituição resíduos da indústria gráfica, causadores 

de grandes impactos ambientais. 

Ademais, a Figura 6-1 mostra o processo para o uso das placas para revestimento de paredes, 

onde a Fig. 6-1a mostra o recebimento de resíduos do PEAD Tyvek®; a Fig. 6-1b mostra o 

tratamento dos resíduos para o uso como fibras; a Fig. 6-1c mostra a confecção da placa; a 

Fig. 6-1d mostra o resultado do ensaio de absorção sonora; a Fig. 6-1e mostra o resultado do 

ensaio de resistência à tração na flexão; a Fig. 6-1f mostra a Placa 3, a qual obteve os 

melhores resultados; e a Fig. 6-1g mostra uma parede coberta com placas cimentícias 

reforçadas com fibras de resíduos de PEAD Tyvek®.  

Figura 6-1: Processo para o uso de placas de revestimento de parede, onde (a) recebimento de 

resíduos de PEAD Tyvek®; b) tratamento de resíduos para uso como fibras; (c) 

produção de placas; d) resultado do ensaio de absorção sonora; (e) resultado do 

ensaio de resistência à tração na flexão; (f) Placa 03 - melhores resultados 

encontrados; e (g) parede coberta com placas de cimento reforçadas com fibras de 

resíduos de PEAD Tyvek®. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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Por fim, a Figura 6-2 exemplifica uma parede residencial sendo revestida com placas 

cimentícias reforçadas com fibras de resíduos de Tyvek®. 

 

Figura 6-2: Parede residencial sendo revestida com placas cimentícias reforçadas com fibras 

de resíduos de Tyvek®. 

 
Fonte: LIBERATO, T. S. (2020). 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Devido à dificuldade dos levantamentos de dados da presente pesquisa, onde há poucas 

informações disponíveis sobre os descartes dos resíduos do Tyvek®, e tempo limitado para o 

desenvolvimento da dissertação, é recomendado para trabalhos futuros: 

 Desenvolvimento de outros testes, como resistência ao fogo, análise térmica e 

durabilidade às intempéries, para investigar as propriedades do composto com melhor 

resultado; 

 Avaliação das propriedades avaliadas sob a ótica de placas em tamanho real, para 

aplicação como elementos de vedação; 

 Estudo do uso da mistura com melhor desempenho acústico e mecânico para 

aplicações em argamassas; 

 Estudo da utilização da fibra de resíduo do Tyvek® como agregado para compostos 

cimentícios, não limitando a reforço de CC; 

 Análise da salinidade e radiação no CCRF; 

 Caracterização completa da melhor mistura para a possível comercialização do 

produto. 
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