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RESUMO 

As estruturas de aço necessitam de proteção passiva para adquirir a resistência 

ao fogo exigida pelas normas técnicas de segurança contra incêndio. A 

resistência ao fogo é medida pelo tempo em que a peça estrutural preserva suas 

propriedades de isolamento, estanqueidade e resistência mecânica, quando 

submetidas ao ensaio-padrão da norma brasileira. Entre os materiais de proteção 

passiva, as argamassas cimentícias se destacam pelo custo, em geral mais baixo 

que o das placas rígidas e das tintas intumescentes, e pela facilidade de 

aplicação, em geral borrifadas com um aspersor ou aplicadas como emboço ou 

reboco, como proteção passiva de barras de aço. O presente trabalho investigou 

a resistência ao fogo e a massa específica de uma argamassa cimentícia 

aditivada com pó de serra de granulometria controlada. Este pó de serra foi 

gerado a partir do processamento da madeira e é considerado rejeito da indústria 

madeireira. O material de estudo foi o pó originado da serra da madeira do gênero 

Pinus. Para utilização como adição em argamassas, o pó de serra passou por 

processos que objetivaram a inibição da influencia da matéria orgânica nas 

reações de endurecimento do cimento portland. Os processos utilizados foram o 

tratamento em solução de cal e de soda caustica. O pó de serra passou por 

ensaios de caracterização física para determinação da granulometria, massa 

específica, massa unitária e teor de umidade. O pó de serra após tratado e 

caracterizado foi utilizado na confecção de argamassas em substituição de 15, 30 

e 45% do agregado miúdo. As argamassas confeccionadas foram utilizadas para 

moldagem de placas e corpos de prova cilíndricos e prismáticos. As argamassas 

foram caracterizadas mecanicamente e tiveram sua condutividade térmica e 

massa específica avaliadas. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que a 

aditivação das argamassas com fibras vegetais originadas do pó de serra tratado 



xiii 

contribuiu para o aumento de resistência térmica e a diminuição da massa 

específica. 

Palavras-chave: pó de serra, fibras vegetais, compósitos cimentícios, proteção 

passiva. 
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ABSTRACT 

Steel structures need to acquire the passive protection fire resistance required by 

the technical standards on fire safety. Fire resistance is measured by the time the 

structural part preserves its insulating properties and mechanical strength when 

subjected to the test standard of the Brazilian standard. Among the passive 

protection materials, cementitious mortar stand at cost, generally lower than that of 

rigid plates and the intumescent paint, and the ease of application, usually sprayed 

with a spray or applied as plaster and smoothed finish. This study investigated the 

fire and the density of a cement mortar added with sawdust particle size control. 

This sawdust is generated from wood processing and is considered waste wood 

industry. The material was powder originated from the mountain of wood Pinus. 

For use in addition to mortars, the sawdust has gone through processes that 

focused on the inhibition of the influence of organic matter in the reactions of 

hardening of portland cement. The processes used were treated in a solution of 

lime and caustic soda. The sawdust has gone through physical characterization 

tests to determine the particle size, density, unit weight and moisture content. The 

sawdust after treated and characterized was used in the manufacture of mortars 

instead of 15, 30 and 45% of the aggregate. The mortars prepared were used for 

casting of slabs and cylindrical specimens and prismatic. The mortars were 

characterized mechanically and had their thermal conductivity and specific gravity 

evaluated. From the results it was concluded that mortars with additive of 

vegetable fibers originating from sawdust treated contributed to the increase of 

thermal resistance and decrease in density. 

 Keywords: sawdust, vegetable fibers, cementitious composites, passive 

protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, um sério problema ambiental é a contaminação dos solos e de lençóis 

freáticos por causa do acúmulo de resíduos das indústrias madeireiras, tais como 

serragem, cascas, capilhos e outros. Cerca de 14% do volume de toras 

processadas em serrarias da região Sul se transformam em serragem. Embora 

parte deste volume seja usada como combustível ou como componente da 

indústria de chapas, existe um grande excedente não utilizado, principalmente 

nas pequenas serrarias, onde o rendimento no processamento é geralmente mais 

baixo. Normalmente, parte desta serragem é queimada ou disposta em aterros 

inadequados, provocando danos ao meio ambiente, principalmente em córregos, 

rios e mananciais de uso municipal (BRANCO et al., 2005). 

De acordo com DANTAS FILHO (2004), uma serraria de porte médio destinada a 

produzir 2 mil metros cúbicos de madeira serrada por mês, pode gerar 78 

toneladas de serragem. Desta forma, as serrarias do país gerariam em torno de 

620 mil toneladas de serragem por ano. 

A queima do pó de serra resulta na retirada do gás oxigênio da atmosfera, na 

liberação de vapor de água e do gás carbônico, considerado o principal gás do 

efeito estufa. A presença do gás carbônico na atmosfera aumenta a poluição 

ambiental e colabora com o aquecimento global. A porcentagem do pó de serra 

que não é queimada é descartada no meio ambiente, provocando a poluição do 

solo e da água. 

As construções baseadas em madeira requerem um processo construtivo de 

baixo consumo de energia o que resulta em baixa quantidade de emissão de 

carbono em forma de CO2. Essa característica assume maior importância, visto 



16 

que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera está aumentando e 

contribuindo com o aquecimento global. O relacionamento existente entre essas 

constatações se deve ao fato de que uma maior utilização da madeira como 

elemento construtivo, colabora com a redução das emissões (MATOSKI, 2005).  

O aproveitamento dos resíduos de madeira pode representar uma fonte 

promissora de exploração industrial. A indústria madeireira gera diversos resíduos 

e alguns acabam se tornando subprodutos. O pó de serra está entre os resíduos 

gerados pela indústria madeireira que não possui uma destinação nobre. O 

aproveitamento do pó de serra na confecção de concretos e argamassas pode ser 

tornar uma alternativa viável, tanto do ponto de vista técnico como ambiental.  

Do ponto de vista técnico, a adição do pó de serra em compósitos cimenticios 

pode alterar algumas propriedades, como massa específica, isolamento térmico e 

resistência a tração. 

Do ponto de vista ambiental, a adição do pó de serra em compósitos cimenticios 

aprisiona o carbono de constituição da madeira. O carbono armazenado em 

quantidades expressivas, praticamente existe somente na madeira e seus 

produtos. Alguns produtos contêm o carbono como, por exemplo, o aço, mas em 

quantidades insignificantes. A madeira contém o carbono até que seja queimada 

ou sofra a biodeterioração, por isso é uma boa solução a longo prazo (MATOSKI, 

2005). 

Outro fato que tem que ser considerado é que o agregado miúdo mais utilizado 

para a produção de argamassas e concretos é a areia natural retirada do leito de 

rios, provocando enormes prejuízos ao meio ambiente, pois o sistema de extração 

por meio de dragagem em leito de rios provoca assoreamento dos mesmos, e sua 

disponibilidade já se torna escassa. A areia natural de rios é um recurso natural 

não-renovável utilizada em grande escala nos empreendimentos da construção 

civil. Segundo dados do SINDIBRITA e fornecedores, no último trimestre de 2007, 

o preço da areia teve um aumento médio de 21,4%. Em 2003 e 2004 os preços 

médios estavam estáveis, e em 2006 ocorreu um aumento na demanda por areia, 

o que permitiu aos produtores um aumento dos preços. Segundo a revista Guia 
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da Construção da PINI, no período de maio/2008 a maio/2009, o preço da areia 

continuou subindo com um aumento médio no Brasil de 20,56%, sendo registrado 

o maior aumento no estado da Paraíba com 40%, seguido de Rio Grande do 

Norte com 39,76% e o menor aumento foi registrado estado de Mato Grosso do 

Sul com redução de 0,29%.  

O tratamento do pó de serra para desenvolvimento de agregado miúdo se 

apresenta como alternativa para a substituição parcial da areia na confecção de 

argamassa e concretos, principalmente em compósito com função não estrutural 

e que necessitam de propriedades acústicas e térmicas especiais. 

O tratamento do pó de serra é realizado com o objetivo de transformar o resíduo 

em um material relativamente inerte e dimensionalmente estável em relação à 

argamassa para obter um compósito adequado para o uso. Entre a madeira e o 

cimento ocorrem influências físico-químicas recíprocas que se definem por 

atrasos, alterações da hidratação obrigando a madeira ser submetida a um 

tratamento para protegê-la no meio alcalino da fase cimentícia (GAZOLA, 2007). 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver uma argamassa de 

revestimento produzida com adição de pó de serra com granulometria controlada 

em substituição parcial da areia lavada de rios, visando obter um compósito 

cimentício que apresente propriedades físicas e mecânicas adequadas para a 

utilização como material de proteção passiva para estruturas metálicas. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

Este trabalho teve como objetivos específicos estudar compósitos cimenticios no 

estado endurecido com substituição parcial do agregado miúdo natural por 

agregado miúdo reciclado de resíduo de madeira, visando: 

• avaliar a condutividade e capacidade de proteção térmica em altas 

temperaturas; 

• desenvolver uma argamassa com propriedades de isolamento térmico e 

baixa massa específica; 

• avaliar a porosidade a partir da absorção de água por imersão e da massa 

especifica; 

• avaliar as propriedades mecânicas (resistência à compressão, resistência à 

tração na flexão e módulo de elasticidade); 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Definição de resíduos 

A NBR 10004 (ABNT, 2004) define os resíduos sólidos como sendo os resíduos 

no estado sólido e semi-sólido, que resultem de atividades da comunidade de 

origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 

de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviáveis o seu lançamento em rede pública e de esgotos ou de corpos de água, 

ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à 

melhor tecnologia disponível.  

Esta norma define que a classificação de resíduos envolve a identificação do 

processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e 

características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. 

De acordo com a norma, os resíduos são classificados em resíduos classe I – 

Perigosos e resíduos classe II – Não perigosos. Os resíduos classe II são 

divididos em resíduos classe II A – Não inertes e os resíduos classe II B – Inertes. 

Os Resíduos classe II A - Não inertes são aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - 

Inertes. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Na Tabela 2.1 são 

apresentados alguns resíduos classe II. 
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Tabela 2.1 - Codificação de alguns resíduos classificados como não perigosos  

Fonte: (ABNT, 2004) 

Código de 
identificação Descrição do resíduo Código de 

identificação Descrição do resíduo 

A001 Resíduos de restaurante 
(restos de alimentos) A009 Resíduo de madeira 

A004 Sucata de metais ferrosos A010 Resíduos de materiais 
têxteis 

A005 Sucata de metais não ferrosos A011 Resíduos de minerais 
não metálicos 

A006 Resíduo de papel e papelão A016 Areia de fundição 

A007 Resíduo de plástico 
polimerizado A024 Bagaço de cana 

A008 Resíduo de borrac ha A099 Outros resíduos não 
perigosos 

NOTA: Excluídos aqueles contaminados por substâncias constantes nos anexos C,D ou E e 
que apresentem características de periculosidade 

 

De acordo com VALLE (1995 apud JOHN, 1997) um material deixa de ser resíduo 

pela sua valorização como matéria prima para produção de componentes  

construtivos, dependendo das qualidades disponíveis e  da dimensão geográfica, 

haja vista os custos de coleta e transporte 

Segundo ROWELL (1994), uma emergente preocupação ambiental no que diz 

respeito à reciclagem de materiais e os constantes aumentos de preços do 

petróleo têm incentivado a utilização de fibras naturais em compósitos. 

2.2 Resíduos da indústria madeireira  

Dada a diversidade das espécies que produzem madeira, este material apresenta 

grande diversidade de características mecânicas, densidade, higroscopia, cor, 

grão, odor, resistência ao apodrecimento e ao fogo. Tal diferenciação determina 

os usos da madeira, tornando difícil o estabelecimento de classificações 

genéricas. 
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A madeira é usualmente classificada como madeira dura ou madeira macia. A 

madeira de coníferas (gimnospermas) (Figura 2.1) é chamada madeira macia e a 

madeira de árvores latifoliadas ou folhosas (angiospermas) (Figura 2.2) é 

chamada madeira dura. Essa classificação é, às vezes, muito desvantajosa. Isso 

porque algumas madeiras duras são de fato muito mais moles ou macias do que 

a maior parte das madeiras macias, e inversamente, também algumas madeiras 

macias são muito mais duras do que a maioria das madeiras duras. 

 

Figura 2.1 - Madeiras macias coníferas – Pinus (PONTA GROSSA, 2011) 

Fonte: < http://pontagrossa.olx.com.br/reflorestamento-de-pinus-14-000-arvores-30-anos-
c-25-000-m3-ponta-grossa-pr-iid-37693984#pics > acessado em 16/6/2011 



22 

 

Figura 2.2 - Madeiras duras latifoliadas - Cedro Rosa (CARDIM, 2011) 

Fonte: CARDIM, <www.arvoresdesaopaulo.wordpress.com/fotos-arvores-e-florestas> 
acessado em 16/06/2011 

 

No processo de beneficiamento da madeira serrada é produzida uma grande 

quantidade de resíduos.  O tamanho das partículas desses resíduos varia de 

acordo com o tamanho dos dentes da serra que o produziram. Desta forma, cada 

serra produz um resíduo com tamanho de partículas diferentes, porém de 

dimensões controladas, pois são passantes na peneira 4,76mm.  

O cavaco é um produto resultante do aproveitamento do resíduo do 

descascamento e faceamento da madeira roliça na transformação em madeira 

serrada. O cavaco possui valor comercial devido a sua utilização para geração de 

energia em termoelétricas Figura 2.3 
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A maravalha é um produto resultante do desbaste da madeira, após o 

descascamento, no preparo de transformação da madeira roliça em madeira 

serrada. A maravalha possui valor comercial devido a sua utilização para 

forragem dos galpões de criação de frangos Figura 2.3 

    
(a)                                                           (b) 

 Figura 2.3 - Imagens da Maravalha (a) e do Cavaco (b) 

O pó de serra é o resíduo resultante da serração das madeiras em sua 

transformação em bitolas pré-definidas. Este resíduo tem um baixo valor 

comercial, e devido a isso, muitas madeireiras despejam este resíduo em aterros 

como forma de descarte. Algumas empresas estão fazendo um trabalho de 

briquetização que é uma forma de prensagem que transforma o pó de serra em 

briquetes. Este processo reduz a área de estocagem e agrega valor comercial, 

pois os briquetes têm grande poder calorífico. 

De acordo com DANTAS FILHO (2004), uma serraria de porte médio destinada a 

produzir 2 mil metros cúbicos de madeira serrada por mês, pode gerar 78 

toneladas de serragem. Desta forma, as serrarias do país gerariam em torno de 

620 mil toneladas de serragem por ano. 

A queima do pó de serra resulta na retirada do gás oxigênio da atmosfera, na 

liberação de vapor de água e do gás carbônico, considerado o principal gás do 

efeito estufa. A presença do gás carbônico na atmosfera aumenta a poluição 

ambiental e colabora com o aquecimento global. A porcentagem do pó de serra 

que não é queimada é descartada no meio ambiente, provocando a poluição do 

solo e da água. 
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2.3 Compósitos cimenticios com adição de fibras vegetais 

Matrizes com características frágeis necessitam de melhoria de suas 

propriedades com vistas às condições de serviços nas quais estão sujeitas. A 

adição de fibras neste tipo de matriz melhora consideravelmente as propriedades 

de tração e flexão, o que no caso particular do cimento significa uma alteração 

das propriedades reológicas da mistura fresca, um controle da fissuração do 

concreto e uma mudança do seu comportamento à fratura conferindo maior 

capacidade de carregamento após o aparecimento das primeiras trincas 

(HANNANT, 1978) 

O estudo sistemático de fibras com finalidade de reforço de matrizes começou na 

Inglaterra em 1970 (AGOPYAN et al., 2005). O painel de cimento-madeira surgiu 

na Europa, como elemento construtivo, no final dos anos setenta do século XX. 

Os painéis cimento-madeira têm tido boa aceitação no mundo, pois se busca 

através dessa mistura reunir propriedades desejáveis da madeira e do cimento 

(COATES, 1994). 

As pesquisas relacionadas aos compósitos de biomassa vegetal e cimento 

encontram-se em ampla expansão. Em diversos países europeus mais 

avançados tecnologicamente e nos Estados Unidos existem várias aplicações 

para esses materiais. 

Atualmente, estima-se que a produção anual de compósitos cimentícios com 

reforço de fibras celulósicas, combinadas ou não com fibras plásticas, esteja a 

redor de três milhões de toneladas por ano (HEINRICKS et al., 2000), produção 

essa localizada em grande parte nos EUA, Europa, Oceania e Ásia. Para se ter 

uma idéia de receptividade desse material, a participação dos fibrocimentos no 

mercado norte-americano de painéis verticais cresceu cerca de 45% na segunda 

metade da década de 1990, conforme apontado por NISBET e VENTA (2000). 

Em várias partes do mundo, os fibrocimentos já fazem parte de programas 

tecnológicos, especialmente ao que se refere à sistemas de coberturas de baixo 
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custo, como reportado por SAXENA et al. (1992), GRAM e GUT (1994) e 

DELVASTO et al. (1995). 

Aliados à aplicação de fibras vegetais para o fibrocimento, destacam-se os 

processos de produção. A extrusão tem-se mostrado como um dos processos 

com potencial em relação ao método Hatschek (processo usual de fabricação de 

fibrocimento), pelos seguintes aspectos: menor gasto de energia na produção, 

variedades de geometria de produtos, aplicação do conceito de gradação 

funcional (functionally graded material – FGM) e menor custo de implantação de 

linha de produção. Além disso, os compósitos extrudados de fibrocimento podem 

apresentar melhor desempenho mecânico e durabilidade em relação a outros 

processos mais usuais(SAVASTANO JR. et al., 2006). 

As fibras naturais, como reforços de matrizes frágeis à base de materiais 

cimentícios, têm despertado grande interesse, devido ao seu baixo custo, 

disponibilidade, economia de energia e também no que se refere às questões 

ambientais (COUTTS, 2005). 

Segundo BATISTA (2002), a confecção de peças à base de compósitos 

cimenticios com a adição de biomassa vegetal para construções baseia-se no 

aproveitamento de serragem de madeira associada a um aglomerante hidráulico 

que permite a ligação entre as partículas da serragem. Em geral as madeiras 

coníferas, (gimnospermas), chamadas de softwoods, apresentam maior 

compatibilidade química com o cimento do que as folhosas (angiospermas), 

também chamadas de hardwoods. As folhosas contêm maior quantidade de 

componentes que inibem as reações do cimento portland. A idéia de misturar 

cimento, serragem e água só é possível de maneira direta para um número 

reduzido de espécies de madeira. A maioria delas possui determinados elementos 

químicos, que são liberados durantes as reações químicas de hidratação do 

cimento, inibindo ou mesmo impedindo a ligação entre as partículas de madeira 

perfeita.  

As reações que tornam o cimento um elemento ligante ocorrem na pasta de 

cimento e água, na qual os aluminatos e silicatos formam produtos hidratados, 
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que com o passar do tempo dão origem a uma massa firme e resistente. As 

características físicas e químicas da madeira são aspectos fundamentais que têm 

grande influência no produto final, sobretudo porque nem todas as espécies 

reagem favoravelmente com o cimento Portland, devido ao tipo e à quantidade de 

extrativos presentes na madeira (ALBERTO et al., 2000). 

Segundo SAVASTANO JUNIOR (2000), a avaliação da durabilidade é de suma 

importância no que diz respeito a novos materiais na construção civil. Em 

compósitos formados por matrizes frágeis e fibras vegetais, dois fatores são 

determinantes: o ataque alcalino às fibras e a incompatibilidade entre fibras e 

matrizes. A principal fonte de degradação de vegetais no ambiente natural, o 

ataque biológico através de fungos xilófagos, não apresenta maiores 

preocupações, porque as matrizes empregadas apresentam pH alcalino capaz de 

inibir sua ação. 

GRAM e NIMITYONGSKUL (1987) afirmam que o meio alcalino da matriz de 

cimento e principalmente a influência da umidade ambiente limitam a vida útil dos 

elementos produzidos à base de elementos vegetais. 

De acordo com SAVASTANO e AGOPYAN (1999), as fibras vegetais sofrem 

grande influência das intempéries e da alcalinidade do meio ao qual estão 

expostas, por causa da decomposição química da lignina e da hemicelulose 

presentes na lamela intermolecular, o que reduz a capacidade de reforço das 

fibras individuais. Fibras de cisal e coco chegam a apresentar até 50% de perda 

de resistência à tração, imersas em solução de hidróxido de cálcio (pH igual ou 

superior a 12) durante 28 dias. 

SANADI et al., (1998) destacam que dos materiais utilizados como fibras naturais 

em compósitos, a fibra de madeira representa um bom potencial, em 

conseqüência da elevada geração de resíduos quando de seu processamento na 

indústria madeireira. 

De acordo com WEI e TOMITA (2000), os compósitos de cimento-madeira 

apresentam vantagens, como sua baixa densidade quando comparada à do 
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concreto, seu melhor desempenho para resistir às intempéries, ao fogo, aos 

fungos e aos ataques de insetos, neste caso em relação à madeira. Esses 

compósitos podem até substituir o tijolo e o concreto em determinadas situações. 

KAVVOURAS (1987) apud BATISTA (2002) e TEIXEIRA e GUIMARÃES (1989) 

verificaram que compósitos de biomassa vegetal e cimento podem ser utilizados 

no desenvolvimento de chapas para a construção de moradias, de formas 

perdidas, de blocos, de telhas, de material de acabamento, de argamassa para 

execução de pisos, dentre outros. 

GUIMARÃES (1990) e AGOPYAN (1991) pesquisaram o uso de matrizes à base 

de cimento reforçado com fibras naturais para a produção de componentes 

construtivos, como telhas, painéis de vedação vertical, caixas d’água e pias de 

cozinha. 

Segundo GRANDI (1995) a utilização do pó de serra como agregado miúdo em 

blocos de concretos e argamassas visa melhorar o conforto ambiental da 

edificação e dá ao resíduo um destino mais nobre que a combustão. 

Segundo TOLEDO FILHO (1997) são necessários muitos estudos, tanto para a 

caracterização da matéria prima fibrosa, como no desenvolvimento de novos 

produtos e métodos de produção. 

LEE; MOSLEMI e PFISTER; SANDERMAN et al., (1960) e SIMATUPNG (1986) 

apud BATISTA (2002) pesquisaram sobre a fabricação de chapas de compósitos 

de madeira-cimento. Adotaram o traço em peso de duas partes de cimento CPII E 

32 para uma parte de madeira. Dosaram empiricamente a água de emassamento 

e constataram a necessidade de se trabalhar a relação água/cimento, devido à 

grande absorção das partículas vegetais. Como resultados preliminares não 

foram adequados: os corpos de provas recém-desmoldados se desaglomeravam 

sob pressão normal, foram realizados tratamentos físico-químicos sobre as 

partículas vegetais, visando minimizar as interações químicas como cimento. 



28 

Um aspecto importante a ser considerado é a proporção de cimento e madeira do 

compósito. As quantidades maiores de cimento elevam o custo final e uma maior 

quantidade de madeira na mistura tem a vantagem de reduzir a densidade dos 

compósitos cimentícios (MOSLEMI, GARCIA e HOFSTRAND, 1983). 

A geração de energia a partir de resíduos de queima de madeira pode dar origem 

a problemas relacionados com o efeito estufa. Uma grande quantidade de gases 

de efeito estufa podem ser emitidos durante o armazenamento de aparas de 

madeira e serragem, especialmente se elas se decompõem rapidamente 

(WIHERSAARI, 2005).  

O estudo da possível aplicação de aparas de madeira, fibras em concreto tem 

sido impulsionada por seu baixo custo, a proximidade das fontes, e os potenciais 

de poluição dos resíduos de madeira. Este tipo de material tem várias aplicações 

potenciais, tais como isolamento acústico e térmico, revestimentos resistentes ao 

fogo, etc. As propriedades dos concretos produzidos com aparas de madeira são 

melhoradas quando estes fragmentos são saturados com uma solução de silicato 

de sódio, que melhora a aderência entre a madeira lascas e pasta de cimento 

(COATANLEM et al., 2005).  

Segundo BEDERINA et al. (2007), resíduos de madeira em forma de aparas de 

madeira podem ser incorporadas em concretos sem qualquer tratamento 

preliminar. Os resultados demonstraram que a inclusão de resíduos de madeira 

em concreto não só reduz a densidade do material, mas também diminui a sua 

condutividade térmica, enquanto a estrutura do material permanece homogênea e 

com forte aderência da madeira à matriz de concreto. 

Com o objetivo de envelopar as partículas vegetais, BATISTA (2002) adotou a 

mineralização das mesmas com metassilicato de sódio e sulfato de alumínio. O 

tratamento de mineralização foi aplicado sobre partículas de madeira lavada e 

não lavada para a confecção de corpos de provas em que se utilizou cimento 

portland composto (CPII E 32) e cimento portland de alta resistência inicial (CPV). 
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DANTAS FILHO (2004) pesquisou a aplicação do pó de serra de madeira em 

elementos de alvenaria não estrutural. O pó de serra utilizado em sua pesquisa foi 

obtido das madeiras Pinnus passante na peneira 4,8mm, que através de um 

tratamento específico transformou-se em pó de serra utilizável. O material passou 

por uma lavagem com substancia alcalina, onde a quantidade de cal empregada 

foi de 5% p/p (peso/peso) da massa unitária do pó de serra e diluído na proporção 

de 10 litros de água para 1 kg de pó de serra. O material ficou em imersão 24 

horas, sendo em seguida lavado em água corrente e seco ao ar livre, durante 3 

dias. Foram feitas misturas onde variou a quantidade de água e substituiu 

parcialmente o agregado miúdo mineral pelo pó de serra (serragem) (Pinnus 

caribaea) em concretos convencionais. 

A Figura 2.4 mostra uma análise comparativa entre a mistura A proposta 

(argamassa de cimento: pó de serra) e os materiais normalmente usados para 

enchimentos de lajes pré-moldadas (lajota cerâmica e poliestireno extrudado). Os 

valores da condutividade térmica e da massa aparente do poliestireno extrudado 

(isopor) e das lajotas cerâmicas. 

 

Figura 2.4 - Análise comparativa da condutividade térmica e massa unitária entre 
argamassa e pó de serra, lajota cerâmica e poliestireno extrudado (isopor) (DANTAS 

FILHO, 2004). 
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DANTAS FILHO (2004) conclui que com o aumento da porcentagem do pó de 

serra os valores da resistência tendem a um valor menor com um aumento da 

resistência térmica. 

DANTAS FILHO e BRITO (2006) analisaram as características mecânicas, 

térmicas e acústicas de blocos de concreto produzidos com areia e pó de serra. O 

pó de serra utilizado na pesquisa foi obtido das madeiras Pinnus, passante na 

peneira 4,8mm, que através de um tratamento em meio alcalino, imersão do pó 

de serra em água e cal por 24 horas, transformou-se em pó de serra utilizável. Os 

pesquisadores chegaram a conclusão que a adição do pó de serra para a 

fabricação de blocos de concreto, possibilitou a elaboração de um compósito leve, 

com baixa densidade, baixa condutibilidade térmica e bom coeficiente de 

absorção acústica em comparação com o concreto de referencia. 

Segundo SALES et al. (2011) a industria da madeira serrada e de produtos de 

madeira gera uma grande quantidade de resíduos da extração e fabricação do 

produto final. O Brasil tem poucas usinas de biomassa e, portanto, apenas uma 

pequena parte destes resíduos são reutilizados. Os autores apresentaram 

resultados da avaliação do resíduo de madeira e lodo de estação de tratamento 

de água na produção de um concreto leve. O concreto produzido apresentou 

resistência à compressão de 11,1 MPa, resistência à tração na compressão 

diametral de 1,2 MPa, absorção de água de 8,8%, e massa específica de 1,847 

kg/m³. Os autores chegaram a conclusão que as propriedades mecânicas obtidas 

com este concreto torná-lo adequado para aplicação em elementos não-

estruturais. 

Para COATALEM et al. (2006) a reciclagem de aparas de madeira tem um uso 

potencial na produção de argamassas leves. Os autores apresentaram estudos 

sobre a durabilidade de argamassa com fibra de madeira leve. As argamassas 

foram ensaiadas à resistência à compressão e à flexão, e tiveram suas 

microestruturas avaliadas. As propriedades foram melhoradas com aparas de 

madeira saturadas com uma solução de silicato de sódio, isto devido ao melhor 

vínculo entre lascas e pasta de cimento, resultantes da formação de CSH I e 
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etringita. Os resultados são encorajadores e indicam a viabilidade de produzir um 

concreto leve, que está em conformidade com as recomendações RILEM (1978). 

Tem sido demonstrado que o vínculo entre os resíduos de madeira e pasta de 

cimento pode ser melhorada pelo tratamento dos resíduos de madeira em solução 

de silicato de sódio. COATALEM et al. (2006) diz que esta ligação é melhorada 

devido ao desenvolvimento das agulhas de etringita. Os testes de durabilidade 

têm mostrado que há uma perda de resistência para as amostras armazenadas 

em ambiente úmido e condições atmosféricas. No entanto, o concreto 

desenvolvido por COATALEM et al. (2006) apresenta uma resistência mecânica e 

durabilidade razoáveis após 16 meses de exposição, independentemente do 

ambiente e em conformidade com as especificações da classe III RILEM para 

concreto leve. O concreto de fibra de madeira compara favoravelmente com 

outros materiais com partículas de madeira, como aglomerado. O aglomerado de 

alta qualidade com resistência ao fogo tem uma massa especifica da ordem de 

720 kg/m³, comparado com o concreto com densidade da ordem de 780 kg/m³. A 

resistência à flexão do concreto com fibra de madeira é menor, 2,3 a 4,3 MPa, 

enquanto a resistência à flexão de aglomerados de alta qualidade é da ordem de 

17 MPa. Tem sido relatada por SIDDIQUE (2004) que uma mistura de silicatos 

com resíduos de madeira tem o efeito de aumentar a resistência contra insetos e 

fungos. 

TURGUT e ALGIN (2007) desenvolveram blocos de concreto com pó de serra 

65% da massa e com 70% da resistência à compressão dos blocos 

convencionais. 
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2.4 Propriedades físicas e mecânicas de argamassas 

2.4.1 Definição 

A argamassa é uma mistura de cimento e/ou cal, areia, adições minerais 

(aglutinantes), água e, caso necessário, aditivos químicos convenientemente 

dosados para se obter as condições adequadas para aplicação e uso (FRANÇA, 

2002). As argamassas, assim como os concretos, também são pastosos nas 

primeiras horas e depois endurecem com o tempo, atingindo uma resistência 

mecânica e uma durabilidade elevada. 

As argamassas são classificadas, segundo sua finalidade, em argamassa de 

assentamento ou de revestimento, e quanto a sua composição, como argamassa 

de cimento, argamassa de cal e argamassa mista. A Tabela 2.2 apresenta as 

aplicações e funções das argamassas e a suas características. 

Tabela 2.2 - Aplicações e funções das argamassas (FRANÇA, 2002). 

Aplicações Chapisco; contrapiso; piso; rejuntamento; revestimento interno e 
externo e assentamento (alvenaria, azulejos, ladrilhos, cerâmicas e 
tacos) 

Funções Unir; distribuir esforços; regularizar superfície da alvenaria; dar 
acabamento às superfícies; absorver deformações e proporcionar 
conforto. 

 

Tabela 2.3 - Características das argamassas (FRANÇA, 2002) 

Tipos de argamassas Vantagens Desvantagens 

Argamassa de cimento Maiores resistências iniciais 
e espessuras maiores. 

Maior rigidez; melhor 
plasticidade, menor aderência 

e maior exudação. 

Argamassa de cal 
Economia; maior aderência, 
retenção de água, melhor 
plasticidade, durabilidade 

Menor resistência, menores 
espessuras, cura lenta, 
cuidados no manuseio 

Argamassa mista 
(cimento e cal) 

Une todas as vantagens da 
argamassa de cimento com 

a argamassa de cal. 

Anula todas as desvantagens 
da argamassa de cimento e a 

argamassa de cal. 
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Segundo Alves (1974) e Petrucci (1998) de um modo geral as argamassas têm 

que atender aos seguintes condições: 

• resistência mecânica; 

• compacidade; 

• impermeabilidade; 

• constância de volume; 

• aderência; 

• durabilidade. 

Estas condições citadas anteriormente deverão ser observadas com maior ou 

menor importância, dependendo da finalidade da argamassa. Estas condições 

dependem também da quantidade e da qualidade dos agregados, dos 

aglutinantes e da quantidade de água de amassamento. 

2.4.2 Propriedades físicas e mecânicas do estado fresco e endurecido 

A trabalhabilidade é a junção das características reológicas das argamassas, com 

coesão interna, consistência, plasticidade, viscosidade, adesividade e massa 

unitária. Alguns fatores podem interferir nestas características das argamassas, 

tais como: 

• relação água/materiais secos;  

• teor e natureza dos finos; 

• relação ligantes/inertes; 

• tipo de ligante; 

• granulometria da areia  
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• aditivos 

A retenção de água é a capacidade que a argamassa tem de retardar a troca de 

água da argamassa com a base. Quanto maior a superfície específica dos grãos 

componente maior será a capacidade de retenção de água das argamassas. O 

que pode interferir na retenção de água é o tipo de aglutinante, quantidade deste, 

a relação do mesmo com os materiais inertes e aditivos de incorporação de ar. 

A retração é provocada pela perda acentuada da água de amassamento 

provocada por tensões internas de tração em seu interior e conseqüente 

surgimento de fissuras e trincas. Alguns fatores que contribuem para esta 

retração das argamassas são: 

• excesso de água; 

• excesso de materiais pulverulentos e a natureza destes. 

A aderência é a adesividade da argamassa no estado fresco e endurecido com o 

substrato onde foi aplicada. A incompatibilidade com a base, o deficiência no 

chapisco, falhas no processo de execução e remisturas são fatores que impedem 

uma boa aderência provocando algumas patologias. 

A resistência à abrasão é a propriedade da argamassa de resistir a abrasão e que 

depende em muito de sua compacidade e resistência superficial. 

A resiliência é a capacidade de um corpo se deformar sem romper e retornar à 

forma original quando cessadas as ações de deformação. Em argamassas tal 

conceito pode ser estendido até a formação de micro fissuras. Existe uma 

tendência de quanto maior a resistência mecânica das argamassas menor é sua 

resiliência, devido a isto, argamassa de assentamento, revestimento e proteção 

não devem possuir elevada resistência à compressão. 

A resistência à compressão no estado endurecido é uma propriedade da 

argamassa que, embora desejada, não serve de parâmetro para medir a sua 
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qualidade, servindo apenas como valor referencial. Mesmo em argamassas de 

alvenaria estrutural a sua importância é relativa (FRANÇA, 2002). 

Durabilidade é a propriedade de resistir ao ataque de meios e agentes agressivos 

mantendo suas características físicas e mecânicas inalteradas com o decorrer do 

tempo e de sua utilização (FRANÇA, 2002). 

A durabilidade das argamassas vem sendo cada vez mais estudada, as 

exigências a cerca desta durabilidade tem sido analisado, através de um conjunto 

de fatores físicos e químicos e da sua exposição no meio ambiente. 

A absorção de água está ligada à porosidade, e a porosidade influi na resistência 

mecânica, e também torna o concreto mais suscetível à carbonatação e a ataques 

químicos. Sabe-se que um fator que diminui a vida útil do concreto e da 

argamassa é a permeabilidade, pois a carbonatação e ataques por gases sulfetos 

e cloretos, são proporcionais a permeabilidade. 

No entanto a NBR 13281 (ABNT, 2001) as argamassas devem estar em 

conformidade com a Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Exigências mecânicas e reológicas para argamassas (ABNT, 2001) 

Características Identificação Limites Método 

Resistência à compressão aos 
28 dias (MPa) 

I > ou= 0,1 e <4 

NBR 13279 II > ou = 4 e < ou = 8 

III >8 

Retenção de água (%) Normal > ou = 80 e < ou = 90
NBR 13277 

Alta > 90 

Ar incorporado (%) 
A <8 

NBR 13278 B > ou = 8 e < ou = 18 

C > 18 
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2.4.3 Propriedades térmicas 

A condutividade térmica é uma propriedade física dos materiais que é descrita 

como a habilidade dos mesmos de conduzir calor. Condutividade térmica equivale 

a quantidade de calor Q transmitida através de uma espessura L, numa direção 

normal à superfície de área A, devido a uma variação de temperatura ∆T, sob 

condições de estado fixo e quando a transferência de calor é dependente apenas 

da variação de temperatura. A a quantidade de calor transmitida é calculada a 

partir da equação 1 (CALLISTER, 2001). 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∆××=

L
TAkQ       (1) 

onde, 

Q = taxa de energia transferida Watt (W) = (J/s) 

k = condutividade térmica [W/(m·K)] 

A = área (m²) 

∆T = diferença de temperaturas (K) 

L = espessura (m) 

O coeficiente de transferência de calor é a incorporação da espessura a 

característica da natureza do material. É normalmente utilizado quando tem-se 

diversas camadas de materiais diferentes e espessuras diferentes, permitindo sua 

simples soma para obtenção de um coeficiente global da parede. Corresponde à 

quantidade de energia, sob a forma de calor, que passa, num segundo, através 

de 1m² de superfície, quando a diferença de temperatura entre o interior e o 

exterior é de 1 K, calculado com a equação (2). 

TAUQ ∆××=       (2) 
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onde, 

Q = taxa de energia transferida Watt (W) = (J/s) 

U = coeficiente de transferência de calor [W/(m²·K)] 

A = área (m²) 

∆T = diferença de temperaturas (K) 

A condutividade térmica (k) e o coeficiente de transferência de calor (U) 

relacionam-se através da equação (3). 

L
kU =        (3) 

A unidade U pode estar expressa em Watt por metro quadrado por Kelvin 

(W/m²·K). 

O isolamento térmico, também chamado de resistência térmica (Rt), é o contrário 

da condutividade térmica e é definida pela equação (4). 

k
LRt =        (4) 

Onde: 

Rt = Resistência térmica 

L =  Espessura em metros 

K = Condutividade térmica 
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2.5 Agregados 

O conhecimento das propriedades é importante para a análise da influência que 

este material provoca no comportamento dos compósitos cimenticios a ser 

analisado, sejam argamassas ou concretos. As argamassas, comumente, só 

possuem agregados miúdos em sua constituição.  

O agregado miúdo é aquele composto pelos grãos que passam pela peneira com 

abertura de malha de 4,8 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha 

de 0,075 mm. 

A partir do ensaio de composição granulométrica é possível traçar a curva 

granulométrica, que é o diagrama obtido pela união, com segmentos de reta, dos 

pontos definidos pela ordenada igual a porcentagem retida acumulada e pela 

abscissa igual a abertura da peneira em mm. 

De acordo com a NBR 7217 a definição do percentual de grãos retidos na série 

normal das peneiras ABNT nos permite calcular o módulo de finura e a dimensão 

máxima do agregado (ABNT, 1987). 

O módulo de finura (MF) é a soma das porcentagens acumuladas nas peneiras da 

série normal dividida por 100. Dimensão máxima característica é a abertura da 

peneira, em mm, que retém uma porcentagem acumulada igual ou imediatamente 

inferior a 5%. As areias se classificam em: 

Areias grossas .......................... M.F. > 3,90 

Areias médias ....................3,90< M.F< 2,40 

Areias finas ................................M.F. < 2,40 

A granulometria ideal é aquela que proporciona maior compacidade, exigindo a 

menor quantidade de pasta de cimento de determinada relação água/ cimento 

(a/c), proporcionando economia e aumento da resistência dos concretos e 
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argamassas. Através da granulometria pode-se ter indícios da trabalhabilidade do 

compósito confeccionado com o agregado em questão. 

Não existe consenso sobre a granulometria ideal. Na década de 70, os 

tecnologistas defendiam que a granulometria ideal do agregado miúdo para a 

confecção de concreto era a areia grossa. Atualmente não está fácil encontrar 

este tipo de areia, as concreteiras estão utilizando areias finas e também areias 

compostas artificialmente com finos de pedreiras na produção de concretos 

(LEVY, 2001). 

A massa específica do agregado reciclado é em geral menor do que o agregado 

convencional, devido em grande parte a maior porosidade do resíduo de 

construção. Segundo (ALTHEMAN, 2002) o agregado miúdo natural tem massa 

específica aparente entre 2,60 a 2,70 kg/dm³ e o agregado reciclado variando 

muito em função da composição do agregado. A determinação da massa 

específica do agregado possibilita a transformação do volume absoluto em massa 

ou vice-versa (ABNT, 1987). 

A relação entre a massa e o volume ocupado pelos agregados, inclusive os 

vazios existentes entre os grãos é chamada de massa unitária e a determinação 

desta possibilita a transformação do peso em volume aparente. A Tabela 2.5 

apresenta a classificação dos agregados segundo a massa unitária.  

Tabela 2.5 - Classificação dos agregados segundo a massa unitária (MEHTA e 
MONTEIRO, 2004)  

Classificação Massa unitária 
(kg/dm³) Exemplos Principais 

aplicações

Leves < 1 
escória de alto 

forno, argila 
expandida, 
vermiculita. 

lajes de pontes, 
peças pré-
moldadas, 

concretos para 
isolamento térmico 

e acústico.

Normais >1  e < 2 areia, brita e 
pedregulho obras em geral. 

Pesados > 2 barita,linolita, 
magnesita 

Concretos 
estruturais para 

blindagem contra 
radiações.
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O material pulverulento é todo aquele passante na peneira de abertura 0,075 mm, 

este material recobre a superfície do agregado prejudicando a aderência e o 

excesso  provoca o aumento do consumo de água destinada ao preparo do 

concreto, eleva o fator água/cimento o que compromete a resistência mecânica 

do concreto, aumenta o número de fissuras devido a maior retração hidráulica.  

O ensaio de determinação de material pulverulento permite calcular a quantidade 

de finos presentes no agregado, é normalizado pela NBR 7219 (ABNT, 1987).  

Os agregados naturais geralmente possuem baixas taxas de absorção de água, 

provavelmente devido a pouca porosidade destes materiais. Com isto sua 

influencia na produção do concreto e argamassa não é considerada significante. 

Porém os agregados reciclados devido o sua alta porosidade, tem demonstrado 

uma taxa de absorção de água bem alta, mostrando ser significante na produção 

destes produtos. 

Segundo recomendações da RILEM (1994), para concreto e argamassa 

confeccionados com agregados graúdos reciclados de resíduos de construção e 

demolição, que o permitido é uma taxa < 20%, conforme a Tabela 2.6. É válido 

ressaltar que não foram encontrados parâmetros para agregados reciclados 

miúdos. 

 Tabela 2.6 - Dados de absorção de água segundo a RILEM (ÂNGULO e JOHN, 2002) 

Especificações 
Tipo de agregados

Ensaio 
I II III 

Absorção de água 20% 10% 3% ISO 6738 e 
ISO 7033 

2.6 Incêndio 

O fogo é um fenômeno físico-químico, caracterizado por uma reação de oxidação, 

com emissão de calor e luz (SILVA et al., 2010). Para que possa ocorrer um 

incêndio é necessária a existência simultânea de três fatores: fonte de calor, 
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combustível e o comburente (oxigênio). O início do incêndio ocorre quando a 

mistura dos dois últimos fatores mencionados encontram-se suficientemente 

quentes para ocorrer a combustão (VILLA REAL, 2003). O comportamento de 

cada incêndio varia de uma forma particular, dependendo das proporções dos três 

fatores citados anteriormente. Os quatro componentes que devem coexistir para a 

ocorrência da combustão são: 

• combustível que é qualquer substância capaz de produzir calor por meio de 

reação química da combustão; 

• comburente que é substância que alimenta a reação química da combustão (o 

oxigênio é a mais comum); 

• calor que é energia térmica que se transfere de um sistema para outro em 

virtude da diferença de temperatura entre os dois; 

• reação em cadeia que é a sequência dos três eventos acima, que resulta na 

combustão propriamente dita. 

O mecanismo sequencial de ignição da maioria dos sólidos é sempre o mesmo. 

Ao serem aquecidos, vapores combustíveis se desprendem da superfície do 

sólido e se misturam ao oxigênio do ar. Essa mistura inflamável que se forma é a 

responsável pela ignição. Basta uma fagulha ou mesmo o simples contato com 

uma superfície muito aquecida, para que apareça uma chama na superfície do 

sólido combustível. Este fornece mais vapor combustível para a queima, que 

continua a ocorrer na presença do oxigênio (comburente), gerando assim um ciclo 

que só pára quando um dos elementos (combustível, comburente ou calor) for 

eliminado (SILVA et al., 2010). 

O incêndio é um dos fenômenos mais temidos pela humanidade, e se não 

controlado em tempo hábil pode trazer conseqüências graves quanto ao risco à 

vida, ou referente ao aspecto patrimonial. 

Segundo SILVA et al. (2010), a principal finalidade da “segurança contra incêndio 

em edificações” é minimizar o risco à vida das pessoas expostas ao sinistro. Uma 
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vida humana é perdida a cada dez minutos devido a incêndios, segundo 

estatísticas internacionais, ou seja, mais de 52000 pessoas por ano. 

De acordo com SILVA et al. (2010) a proteção passiva é conjunto de medidas de 

proteção contra incêndio incorporadas à construção do edifício. Seu desempenho 

ao fogo independe de qualquer ação externa. Constituem proteção passiva: 

• compartimentação (horizontal e vertical); 

• saídas de emergência (localização, quantidade e projeto); 

• reação ao fogo de materiais de acabamento e revestimento (escolha de 

materiais); 

• resistência ao fogo dos elementos construtivos; 

• controle de fumaça; 

• separação entre edificações. 

Uma estrutura, em condições normais de uso, é considerada segura quando 

apresenta capacidade para suportar, sem grandes deformações, os esforços 

provenientes das ações da gravidade e do vento. Uma estrutura, em situação de 

incêndio, é considerada segura quando possui capacidade para suportar, sem 

colapso, os esforços, considerando-se a redução de resistência dos materiais 

estruturais devido à exposição a altas temperaturas (SILVA et al., 2010). 

A máxima temperatura atuante nos elementos de aço, em incêndio, está 

associada ao máximo valor encontrado na curva natural do incêndio. Em projeto, 

deve se demonstrar que a temperatura máxima no aço é menor do que a 

temperatura crítica. Apesar de a engenharia de segurança contra incêndio ter 

evoluído bastante nos últimos anos e modelos computacionais de incêndio, muito 

refinados, já serem de uso comum em universidades, o meio técnico ainda não se 

adaptou a essa evolução. É de costume, em códigos e normas nacionais e 

internacionais, permitir-se o emprego de uma curva temperatura-tempo simplifi 
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cada, denominada curva do incêndio-padrão. A curva-padrão é uma curva que 

simula apenas a fase de aquecimento dos gases por meio de uma expressão 

logarítmica que correlaciona a temperatura ao tempo (ABNT NBR 5628:2001; 

ISO, 1990). Independe das características do compartimento mencionadas antes. 

Portanto, não é propriamente uma curva de incêndio. Trata-se de uma 

simplificação, que pode ser empregada, mas com os devidos cuidados (SILVA et 

al., 2010). 

Para projeção da temperatura e do tempo de incêndio a norma internacional ISO-

834-1 (ISO, 1999) recomenda o uso da relação temperatura-tempo conforme a 

equação 5. 

Əg=345log10(8t+1)+20     (5) 

Onde: 

Əg= Temperatura dos gases no ambiente em chamas em °C 

A NBR 5628 (ABNT, 2001) recomenda o uso da relação temperatura-tempo 

conforme a equação 6. 

T - T0=345log10(8t+1)     (6) 

Onde, 

t = tempo em minutos a contar do inicio do ensaio 

T = temperatura do forno em ºC no instante “t” 

T0 = temperatura inicial do forno em ºC 

Sendo, 

CTC oo 4010 0 ≤≤  



44 

A temperatura inicial dos gases, é geralmente adotada igual a temperatura 

ambiente, convencionalmente admitida como 20 °C. 

As etapas de um incêndio podem ser representadas por pré-flashover, flashover e 

temperatura máxima. Os períodos entre flashover e temperatura máxima, variam 

para cada tipo de incêndio, bem como suas respectivas temperaturas PURKISS 

(1996). 

Na Figura 2.5 é possível observar o desenvolvimento de um incêndio real.  

 

Figura 2.5 - Fase de desenvolvimento de um incêndio real (CLARET, 2000)  

De acordo com SILVA (2001), quando as medidas de proteção ativa contra 

incêndios não forem suficientes, para extinguir o incêndio durante sua fase inicial, 

e se houver necessidade de verificação estrutural, deve ser levada em conta a 

ação térmica nos elementos estruturais. 

O desenvolvimento do incêndio depende da carga de incêndio que é todo material 

combustível presente no compartimento que deveria alimentar um incêndio, 

fazendo seu tempo de duração aumentar até atingir sua temperatura máxima.  
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A NBR 14432 (ABNT, 2000) define carga de incêndio como sendo carga de 

energias caloríficas, que poderiam ser liberadas pela combustão completa, de 

todos os materiais combustíveis em um espaço, inclusive os materiais de 

revestimento das paredes, pisos e tetos.  

Segundo SILVA (2001), a carga de incêndio específica pode ser calculada pela 

equação 6. 

f

iiii
fi A

mHM
Q

Ψ×××Σ
=      (6) 

Onde: 

Qfi - Valor característico da carga de incêndio específica (MJ/m2) 

Mi - Massa total de cada componente i do material combustível cujo valor tenha 

menos de 20% de probabilidade de ser excedido durante a vida útil da edificação 

(kg) 

Hi - Potencial calorífico, específico de cada componente i do material combustível 

(MJ/kg) 

mi - coeficiente adimensional que representa a eficiência da combustão de cada 

componente do material combustível, sendo que m=1 representa combustão 

completa e m=0 ausência de combustão durante o processo de incêndio 

ψi - coeficiente admensional que representa o grau de proteção ao fogo do 

material combustível. Varia de ψi =1 para materiais sem proteção e =0, para 

materiais com proteção completa durante o incêndio 

Af - área do piso do compartimento (m²) 

Pela dificuldade de se encontrar o valor característico da carga específica de 

incêndio, encontram-se normalmente tabelas padronizadas para cada tipo de 
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ocupação. Na Tabela 2.7 são apresentados alguns valores de carga de incêndio 

de acordo com cada tipo de ocupação, retirados da NBR 14432 (ABNT, 2000). 

Tabela 2.7 - Valores característicos de cargas de incêndio (ABNT, 2000) 

Descrição Carga de incêndio 
(qf) MJ/m2 

Residências 300 
Hotéis 500 

Comércio de automóveis 200 
Livrarias 1000 

Comércio de móveis 300 
Supermercados 300 

Agências bancárias 300 
Escritórios 700 

Escolas 300 
Bibliotecas 2000 

Cinemas ou teatros 600 
Igrejas 200 

Hospitais 300 
Indústria de materiais sintéticos ou plásticos 2000 

Laboratórios químicos 600 
Indústrias têxteis em geral 700 

Indústrias metalúrgicas 200 
Indústria de tintas e vernizes 4000 

 

Em situações incêndios, os materiais estruturais passam por alterações nas suas 

propriedades. A NBR14323 (ABNT, 2003) apresenta fatores de redução para a 

resistência ao escoamento dos aços laminados, a resistência ao escoamento dos 

aços trefilados, o módulo de elasticidade dos aços laminados e o módulo de 

elasticidade dos aços trefilados, em temperatura elevada, respectivamente ky,θ, 

kyo,θ , kE,θ e kEo,θ, com taxas de aquecimento entre 2°C/min e 50°C/min. A Tabela 

2.8 fornece fatores de redução relativos aos valores a 20°C, para, de modo que: 

y

y
y f

f
k θ

θ
,

, =        (7) 
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yo

yo
yo f

f
k θ

θ
,

, =       (8) 

E
E

kE
θ

θ =,        (9) 

E
E

k o
Eo

θ
θ =,       (10) 

Onde: 

f y,θ é a resistência ao escoamento dos aços laminados a uma temperatura θa; 

f y é a resistência ao escoamento do aço a 20°C; 

f yo,θ é a resistência ao escoamento dos aços trefilados a uma temperatura θa; 

f yo é a resistência ao dos aços trefilados a 20°C; 

Eθ é o módulo de elasticidade dos de aços laminados a uma temperatura θa; 

Eo,θ é o módulo de elasticidade dos aços trefilados a uma temperatura θa; 

E é o módulo de elasticidade de todos os aços a 20°C. 
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Tabela 2.8 - Fatores de redução para o aço (ABNT, 2003) 

Temperatura do 
aço 

a (°C) 

Fator de 
redução para a 
resistência ao 
escoamento 

dos aços 
laminados 

ky,θ 

Fator de 
redução para a 
resistência ao 
escoamento 

dos aços 
trefilados 

kyo,θ 

Fator de 
redução para o 

módulo de 
elasticidade 

dos aços 
laminados 

kE,θ 

Fator de 
redução para o 

módulo de 
elasticidade 

dos aços 
trefilados 

kEo,θ 
20 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
0,780 
0,470 
0,230 
0,110 
0,060 
0,040 
0,020 
0,000 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
0,940 
0,670 
0,400 
0,120 
0,110 
0,080 
0,050 
0,030 
0,000 

1,0000 
1,0000 
0,9000 
0,8000 
0,7000 
0,6000 
0,3100 
0,1300 
0,0900 
0,0675 
0,0450 
0,0225 
0,0000 

1,000 
1,000 
0,870 
0,720 
0,560 
0,400 
0,240 
0,080 
0,060 
0,050 
0,030 
0,020 
0,000 

Nota: Para valores intermediários da temperatura do aço pode ser feita interpolação 
linear 
 

Para determinação da temperatura a ser usada no dimensionamento em situação 

de incêndio, pode ser usada a curva temperatura-tempo dos gases quentes 

padronizada pela NBR 5628, (ABNT) juntamente com o TRRF (tempo requerido 

de resistência ao fogo) obtido com o uso da NBR 14432, (ABNT). Usando-se esta 

curva, a presente Norma prevê um TRRF máximo de 120 minutos, em 

consonância com a NBR 14432, (ABNT). 

Na Figura 2.6 é possível observar a evolução dos fatores de redução com a 

temperatura. 
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 Figura 2.6 - Variação dos fatores de redução para a resistência ao escoamento e o 
módulo de elasticidade dos aços com a temperatura (ABNT, 2003) 

Para uma distribuição uniforme de temperatura na seção transversal, a elevação 

de temperatura Δθa,t em grau Celsius, de um elemento estrutural de aço sem 

proteção contra incêndio, situado no interior da edificação, durante um intervalo 

de tempo Δt, pode ser determinada pela equação 11 (ABNT, 2003). 

     (11) 

Onde: 

u/A é o fator de massividade para elementos estruturais de aço sem proteção 

contra incêndio, em u por metro; 

u é o perímetro exposto ao incêndio do elemento estrutural de aço, em metro; 

A é a área da seção transversal do elemento estrutural, em metro quadrado; 

ρa é a massa específica do aço em quilograma por metro cúbico; 

ca é o calor específico do aço em joule por quilograma e por grau Celsius; 
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Φ é o valor do fluxo de calor por unidade de área, em watt por metro quadrado; 

Δt é o intervalo de tempo, em segundo. 

O valor de Φ, em watt por metro quadrado, é dado pela equação 12. 

      (12) 

com 

     (13) 

e 

   (14) 

Onde: 

Φc é o componente do fluxo de calor devido à convecção, em watt por metro 

quadrado; 

Φr é o componente do fluxo de calor devido à radiação, em watt por metro 

quadrado;  

αc é o coeficiente de transferência de calor por convecção, podendo ser tomado 

para efeitos práticos igual a 25 W/m² °C; 

θg é a temperatura dos gases, em grau Celsius; 

θa é a temperatura na superfície do aço, em grau Celsius; 

εres é a emissividade resultante, podendo ser tomada para efeitos práticos igual a 

0,5. 
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Para uma distribuição uniforme de temperatura na seção transversal, a elevação 

de temperatura ∆θa,t de um elemento estrutural situado no interior do edifício, 

envolvido por um material de proteção contra incêndio, pode ser determinada por 

cálculos. A elevação de temperatura ∆θa,t em grau Celsius, de um elemento 

estrutural situado no interior do edifício, envolvido por um material de proteção 

contra incêndio, durante um intervalo de tempo ∆t , pode ser determinada pela 

equação 15. 

   (15) 

Com a equação 16. 

      (16) 

Onde: 

um/A é o fator de massividade para elementos estruturais envolvidos por material 

de proteção contra incêndio, em um por metro; 

um é o perímetro efetivo do material de proteção contra incêndio, igual ao 

perímetro da face interna do material de proteção contra incêndio mais metade 

dos afastamentos desta face ao perfil de aço, em metro; 

A é a área da seção transversal do elemento estrutural, em metro quadrado; 

ca é o calor específico do aço em joule por quilograma e por grau Celsius; 

cm é o calor específico do material de proteção incêndio, conforme 5.3, em joule 

por quilograma e por grau Celsius; 

tm é a espessura do material de proteção contra incêndio, em metro; 



52 

θa,t  é a temperatura do aço no tempo t, em grau Celsius; 

θg,t  é a temperatura dos gases no tempo t, em grau Celsius; 

λm é a condutividade térmica do material de proteção contra incêndio em watt por 

metro e por grau Celsius; 

ρa é a massa específica do aço em quilograma por metro cúbico; 

ρ é a massa específica do material de proteção contra incêndio em quilograma 

por metro cúbico; 

∆t é o intervalo de tempo em segundo. 

Em termos gerais, os materiais de revestimento contra fogo devem apresentar 

baixa massa específica aparente, baixa condutividade térmica, alto calor 

específico, adequada resistência mecânica (quando expostos a impactos), 

garantia de integridade durante a evolução do incêndio e custo compatível (SILVA 

et al., 2010). 

Os tipos de revestimento contra fogo mais empregados na construção civil 

brasileira são argamassas projetadas, placas rígidas e pintura intumescente. 

As argamassas projetadas contendo fibras consistem de agregados, fibras 

minerais e aglomerantes. São aplicadas sob baixa pressão por meio de uma 

mangueira até a pistola, onde é misturada com água nebulizada e jateada 

diretamente na superfície do aço. Resulta numa superfície rugosa, mais 

apropriada para elementos acima de forros ou ambientes menos exigentes 

(SILVA et al., 2010). 

As placas rígidas são elementos pré-fabricados fixados na estrutura por meio de 

pinos ou perfis leves de aço, proporcionando diversas possibilidades de 

acabamento. Geralmente são compostas por materiais fibrosos ou vermiculita 

expandida ou gesso ou combinação desses materiais (SILVA et al., 2010). 
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A pintura intumescente é constituída por polímeros com substâncias diversas 

intumescentes, que reagem na presença de fogo, em geral, a partir de 200ºC, 

aumentando seu volume. Os poros resultantes são preenchidos por gases 

atóxicos que, junto com resinas especiais que constituem as tintas, formam uma 

espuma carbonácea rígida na superfície do aço, retardando o efeito do calor da 

chama (SILVA et al., 2010). 

Uma das argamassas projetadas “Cimentitious”, muito utilizada no Brasil, é o 

Monokote MK-6, importado dos Estados Unidos. É de baixa massa específica 

(240kg/m3), atóxico, aplicado por projeção diretamente sobre a estrutura, 

dispensando o uso de pinos ou telas para fixação. É composto basicamente por 

82% de gesso, 2% de cimento Portland e por resinas acrílicas, não existindo 

nenhum tipo de reação química após sua aplicação ou quando exposto a altas 

temperaturas (VARGAS e SILVA, 2003). 

O Isopiro é um outro produto que é pré-misturado a seco de vermiculita 

expandida, cimento hidráulico e aglomerantes minerais. Após adição de água, 

torna-se uma argamassa isolante a alta temperatura. A vermiculita é um agregado 

mineral incombustível de estrutura lamelar que, exposto a uma determinada 

temperatura expande-se, tornando o principal agregado da argamassa. O Isopiro 

é um produto nacional. Pode ser aplicada por jateamento ou com o uso de 

espátulas, sendo necessário o uso de telas para perfeita aderência à superfície 

metálica (VARGAS e SILVA, 2003). 

O termosist é pré-misturado a seco, composto basicamente de vermiculita 

expandida, gesso, aglomerantes hidráulicos, resinas acrílicas, fibras de celulose e 

pérolas de poliestireno. Após adição de água, torna-se uma argamassa de 

proteção térmica. Essa argamassa é um produto nacional. Apresenta densidade 

de 300 kg/m³. É aplicada por jateamento ou com o uso de espátulas, não sendo 

necessário o uso de telas ou pinos para aderência à superfície metálica (VARGAS 

e SILVA, 2003). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram visitadas 12 serrarias situadas na 

Mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, mais especificamente na 

Microrregião de Araxá, em um raio de 120km em relação ao município de Araxá. 

O objetivo foi mapear a geração de resíduos da indústria madeireira, para isso 

foram visitados 5 municípios dos 9 existentes na microrregião, uma vez que os 4 

não visitados não possuíam empresas da industria madeireira de médio e grande 

porte. Na Figura 3.1 é possível observar a região de pesquisa destacada no mapa 

do estado de Minas Gerais. 

 

Figura 3.1 - Região de estudo do estado de Minas Gerais - Microrregião de Araxá   
Fonte:www.wikipedia.org/wiki 

 

Nestas visitas foram identificados os tipos de resíduos, as quantidades geradas e 

as suas respectivas destinações. A Tabela 3.1 apresenta os resíduos gerados, 
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quantidades, e n° de funcionários das empresas. Analisando os resíduos gerados 

pela indústria madeireira foram identificados três tipos de resíduos originados da 

matéria prima utilizada, o pó de serra, o cavaco e a maravalha. 

O pó de serra é o resíduo gerado pelas serras circulares e serras planas nas  

indústrias de transformação de madeira, a maravalha é o resíduo gerado pelas  

fresas, desengrossadeiras e plainas também nas indústrias de transformação da 

madeira e os resíduos  gerados nas serrarias na transformação  de madeira roliça 

em madeira serrada, juntamente com as cascas e pequenos galhos, são levados 

para os picadores e transformados em cavacos. 

Tabela 3.1 - Relação de empresas visitadas 

Empresa 
Visitada Cidade Nº de 

funcion. 
Volume de rejeitos gerado (m³/mês) 

Cavaco Maravalha Pó de serra 
1 Nova Ponte 30 400 90 210 
2 Nova Ponte 34 1200 100 488 
3 Perdizes 83 3000 0 2400 
4 Nova Ponte 460 0 0 3800 
5 Nova Ponte 45 3870 0 1230 
6 Araxá 25 0 50 50 
7 Sacramento 130 5000 200 2200 
8 Sacramento 60 3000 230 750 
9 Sacramento 12 700 0 200 

10 Conquista 76 4000 1500 3000 
11 Conquista 71 10000 0 0 
12 Conquista 100 4000 700 1400 

 

Analisando a tabela acima, observa-se que são gerados 35.170m³ de cavaco, 

2.870m³ de maravalha e 15.728m³ de pó de serra. Nas visitas foi constatado que 

toda geração de cavaco é comercializada para as indústrias de cerâmica com a 

finalidade de produção de energia, sendo o mesmo produzido em algumas 

madeireiras. A maravalha é toda comercializada para a indústria cerâmica e para 

granjas de frango. Nas granjas, a maravalha é usada como forração de piso 

(Cama de frango). Já o pó de serra é comercializado em baixa quantidade e com 
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baixo preço de venda para briquetização. Os briquetes são utilizados na geração 

de energia. 

3.1 Materiais 

Analisando os três resíduos de madeira gerados pela indústria madeireira 

observou-se que o cavaco e a maravalha apresentaram granulometria grosseira, 

e o pó de serra apresentou uma granulometria mais refinada. Como objetivo de 

aproveitar os resíduos de madeira, o presente trabalho estudou a utilização do pó 

de serra como agregado miúdo reciclado em argamassas. O pó de serra utilizado 

na pesquisa foi obtido das madeiras de Pinnus (Pinus Caribaea) em três 

granulometrias distintas, chamadas neste trabalho de fina, media e grossa. Os 

motivos da escolha da utilização do pó de serra na pesquisa foram a 

granulometria, o volume gerado e o baixo valor comercial que segundo Mfrural em 

maio/2011 a serragem está sendo comercializada a R$25,00 a tonelada, custo 

esse aproximado à 140% do preço de um saco de cimento portland de 50kg. 

3.1.1 Agregado miúdo 

Como agregados miúdos para a confecção das argamassas foram utilizados 

agregado miúdo normalizado e o agregado miúdo reciclado originado do pó de 

serra. 

3.1.1.1 Pó de serra  

O pó de serra fino foi selecionado por ter apresentada granulometria próxima da 

faixa granulométrica de agregados miúdos prevista na NBR 7214 (ABNT, 1982) 

para a produção de argamassas.  
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3.1.1.2 Agregado miúdo normalizado 

Foi utilizado neste estudo areia quartzosa, produzida pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo (IPT-SP), que atende às prescrições da NBR 7214 

(ABNT, 1982). 

3.1.2 Aglomerante 

O aglomerante utilizado foi o cimento portland composto com escória de alto-forno 

classe 32MPa (CPII E 32). A escolha deste cimento deve-se a sua disponibilidade 

comercial, sendo um dos mais utilizados para a produção de argamassas.   

3.1.3 Água 

A água utilizada nos experimentos foi fornecida pela Concessionária da rede de 

abastecimento local (COPASA). 

3.2 Métodos 

3.2.1 Fluxograma 

Na  Figura 3.2 é apresentado o procedimento experimental adotado na realização deste 
trabalho e é possível observar a etapas do programa de experimentos, o fluxo de 

atividades desenvolvidas e os ensaios realizados em cada etapa. 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2- Fluxograma do procedimento experimental 

3.2.2 Coleta, transporte e preparação do pó de serra 

O pó de serra foi coletado em três granulometrias distintas em uma indústria 

situada no município de Araxá, logo após a sua geração e em seguida 

armazenados em recipientes plásticos (conteiners), com o objetivo de diminuir a 

atuação de intempéries no material, como alteração da umidade.  

Em laboratório, o material foi misturado manualmente para se obter uma boa 

homogeneização e passado pelo quarteador para quartear as amostras 

3.2.3 Caracterização física do pó de serra 

3.2.3.1 Classificação granulométrica do pó de serra in natura 

Para a composição granulométrica foi pesado aproximadamente 500g do pó de 

serra, que foi submetido ao processo de peneiramento durante 15 minutos no 

agitador mecânico com as peneiras de malhas com aberturas 9,5mm; 4,8mm; 

2,0mm; 0,84mm; 0,60mm e fundo. 

Compósitos 
cimenticios

Estruturais Não estruturais

Argamassas

Assentamento Revestimento

- cimento portland;
- agregados;
- água;
- adições e aditivos;

- alto consumo de agregados 
míudos;

- massa especifica;
- isolamento acústico e 
térmico;
- aderência;
- constância de volume;
- durabilidade.

Uso do pó de 
serra como 

agregado míudo
- tratamento
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Figura 3.3 - Agitador mecânico 

3.2.3.2 Determinação do teor de umidade do pó de serra in natura 

Para a determinação de teor de umidade do pó de serra foi medido a massa de 

aproximadamente 100g, após a homogeneização o material foi colocado em 

estufa aquecida a 65±5ºC de acordo com a NBR 6457 (ABNT, 1986) para matéria 

orgânica, durante dois dias até a obtenção de constância de massa.  Em seguida 

a amostra foi pesada novamente e o teor de umidade foi determinado de acordo 

com a Equação 1. 

     (1) 

onde,  

u = teor de umidade do pó de serra (%);  

mu = massa unitária da amostra do pó de serra úmido (gramas);  
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ms1 = massa unitária da amostra do pó de serra seco (gramas).  

3.2.3.3 Determinação da massa unitária do pó de serra no estado seco e 
solto 

A massa unitária no estado seco e solto foi determinada de acordo com a 

NBR 7251 (ABNT, 1982), utilizando-se um recipiente metálico em forma de 

paralelepípedo com volume de 16,41 dm³, conforme Tabela 3.2 

Tabela 3.2 - Dimensões do recipiente – massa unitária no estado seco e solto 
(ABNT, 1982) 

Dimensão Max. 
Agregado 

(mm) 

Dimensões mínimas 
Valor mínimo 

(dm³) Base 
(mm) 

Altura 
(mm) 

≤ 4,8 316 x 316 150 15 
> 4,8 e ≤ 50 316 x 316 200 20 

> 50 447 x 447 300 60 
 

A amostra do pó de serra foi colocada e mantida em estufa a (65±5) °C até que 

apresentasse constância de massa e em seguida foi lançada a uma altura de 10 

cm a 12 cm do topo do recipiente (Figura 3.4), até o preenchimento total do 

recipiente (Figura 3.5), e em seguida foi regularizado a sua superfície com auxilio 

de uma régua, e anotado a massa contida nesse recipiente. 

A massa unitária do agregado solto foi determinada através da media aritmética 

realizada com três determinações, dividindo sua respectiva massa pelo volume do 

recipiente utilizado.  
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Figura 3.4 - Pó de serra estado solto 

 
Figura 3.5 - Pesagem pó de serra 
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3.2.3.4 Determinação da massa unitária do pó de serra no estado seco e 
compactado 

A massa unitária do pó de serra no estado seco e compactado foi determinada 

conforme o estabelecido na NBR 7810 (ABNT, 1983), utilizando-se uma haste de 

socamento (600 mm de comprimento e 16 mm de diâmetro) e um recipiente 

cilíndrico metálico com volume de, aproximadamente 30 dm3.  As dimensões 

padronizadas dos recipientes para determinação da massa unitária no estado 

solto e compactado é indicado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Tabela das dimensões do recipiente – Estado seco e compactado 
(ABNT, 1983) 

Agregado Recipiente 

Dimensão máxima 
característica 

(mm) 
Capacidade 

Nominal (dm³)
Diâmetro 

Interno (mm) 
Altura 

Interna (mm)

Espessura da 
Chapa (mm) 

Fundo Paredes
4,8 < D max ≤ 12,5 3 150 170 5,0 3,0 
12,5 < D max ≤ 38 15 250 360 5,0 3,0 
38 < D max ≤ 76 30 350 312 5,0 3,0 

76 < D max ≤ 152 90 450 566 5,0 3,0 
 

O recipiente foi preenchido até 1/3 de seu volume, nivelando-se a superfície com 

as mãos, dando-se, a seguir, 25 golpes com a haste, distribuídos uniformemente 

pela superfície; encheu-se o segundo terço do volume e repetiu-se a operação, 

finalizando-se com o terceiro terço até sobrar material acima do recipiente, 

repetindo-se a operação. Em seguida foram preenchidos os vazios restantes, 

completando o volume e nivelando sua superfície, anotando-se, em seguida, a 

massa do agregado vegetal contido nesse volume. A massa unitária, no estado 

seco e compactado, foi determinada pela média dos resultados obtidos com três 

determinações, dividindo-se a massa do agregado pelo volume do recipiente 

utilizado. 
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3.2.3.5 Determinação da massa específica aparente do pó de serra in natura 
por meio do frasco de Chapman  

A metodologia adotada para a caracterização física do pó de serra foi baseada no 

procedimento de GRANDI (1995). A massa específica foi determinada de acordo 

com a NBR 9776 (ABNT, 1986), substituindo-se a água por 350 cm³ de álcool e o 

agregado miúdo por 40g de pó de serra.  

A substituição da água por álcool se deu ao fato deste ter densidade menor do 

que a água e o pó de serra ser de massa unitária menor do que da areia. 

Utilizando a água, parte do pó de serra flutuou na superfície, e com a substituição 

por alcool, o problema foi eliminado.  

O ensaio foi realizado, colocando-se o álcool no frasco e em seguida o pó de 

serra seco, conforme Figura 3.6, e agitando-se a mistura até a eliminação das 

bolhas. 

 
Figura 3.6 - Determinação massa específica 
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Foram realizadas três repetições do ensaio e duas leituras para cada ensaio, 

agitando-se o frasco antes de cada leitura, para efeito de eliminação máxima do 

ar existente no conjunto. A massa específica do pó de serra foi calculada pela 

equação 2. 

       (2) 

onde, 

 γ = massa específica do pó de serra; 

m = massa do pó de serra colocada no frasco  

L= leitura do frasco, volume deslocado pelo pó de serra.  

3.2.4 Determinação da perda ao fogo do pó de serra in natura 

A perda ao fogo foi obtida de acordo com os procedimentos prescritos na NBR 

5743(ABNT,1989). O ensaio consiste, basicamente, na queima da amostra em 

forno mufla à temperatura de 950°C ± 50°C, com taxa de aquecimento de 

10°C/min e tempo de residência de 15 min. O valor de perda ao fogo foi obtido 

pela média aritmética de três determinações dadas pela equação 3. 

     (3) 

Onde: 

PF = perda ao fogo   

m1= massa do cadinho mais massa de amostra ensaiada, em gramas (g) 

m2= massa do cadinho mais amostra, após calcinação, em gramas (g) 
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m = massa da amostra utilizada no ensaio, em gramas (g) 

3.2.5 Tratamento do pó de serra 

Após caracterização da serragem in natura e visando minimizar as interações 

químicas com o cimento, foram experimentados dois processos de inibição da 

matéria orgânica da serragem. 

 No primeiro processo, o pó de serra ficou em repouso em uma solução alcalina 

(cal hidratada), na proporção de 5% p/p (peso/peso) de cal hidratada em relação 

a massa do pó de serra e diluído na proporção de 0,5% de cal hidratada em 

relação a massa de água, ou seja, 35g de cal hidratada, para 700g de pó de serra 

e 7000g de água.  A substancia alcalina utilizada foi cal hidratada CH-III, com alto 

índice de pureza. Após 24 horas de imersão, o pó de serra (Figura 3.7) foi 

colocada sobre uma manta geotextil e deixada à sombra para secar. 

 
Figura 3.7 - Tratamento com solução de cal 

No segundo processo, o pó de serra ficou em repouso em uma solução alcalina 

(cal hidratada), na proporção de 5% p/p (peso/peso) de cal hidratada em relação 

a massa do pó de serra e diluído na proporção de 0,5% de cal hidratada em 

relação a massa de água, ou seja, 35g de cal hidratada, para 700g de pó de serra 
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e 7000g de água, sendo também usada como substancia alcalina a cal hidratada 

CH-III. Após 24 horas de imersão o pó de serra foi deixado à sombra sobre uma 

manta geotextil para secar e em seguida foi colocado em uma solução de soda 

cáustica produzida na proporção de 5% p/p (peso/peso) de soda cáustica em 

relação à massa do pó de serra e diluída na proporção de 0,5% de soda cáustica  

em relação a massa de água, ou seja, 35g de soda cáustica, para 700g de pó de 

serra e 7000g de água, ficando imerso durante 48 horas e em seguida colocado 

sobre uma manta geotextil e deixada à sombra para secar (Figura 3.8).   

 
Figura 3.8 - Pó de serra sobre a manta geotextil 

3.2.6 Caracterização do pó de serra tratado 

Após o processo de tratamento do pó de serra, o mesmo passou por ensaio de 

caracterização. Os ensaios realizados foram módulo de finura, massa especifica e 

massa unitária. 

3.2.6.1 Determinação do módulo de finura do pó de serra tratado 

A determinação do módulo de finura foi feita de acordo com a NBR 7211 (ABNT, 

1983) que define como sendo a soma das porcentagens retidas acumuladas em 

massa de um agregado, nas peneiras da série normal, dividida por 100. 
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3.2.6.2 Determinação da massa específica aparente do pó de serra tratado 
por meio do frasco de Chapman  

A massa específica do agregado foi determinada de acordo com a NBR 9776 

(ABNT, 1986), substituindo-se a água por álcool e o agregado miúdo por pó de 

serra. O ensaio foi realizado, colocando-se o álcool no frasco e em seguida o pó 

de serra seco, agitando-se a mistura até a eliminação das bolhas.  

Foram realizadas duas repetições do ensaio e duas leituras para cada ensaio, em 

três dias subseqüentes, agitando-se o frasco antes de cada leitura, para efeito de 

eliminação máxima do ar existente no conjunto. A massa específica do pó de 

serra foi calculada pela equação 4. 

      (4) 

onde,   

γ = massa específica do pó de serra; 

m = massa do pó de serra colocada no frasco; 

L = leitura do frasco, volume deslocado pelo pó de serra.  

3.2.6.3 Determinação da massa unitária do pó de serra tratado 

A massa unitária do pó de serra no estado seco e compactado foi determinada 

conforme o estabelecido na norma da NBR 7810 (ABNT, 1983), utilizando-se uma 

haste de socamento (600 mm de comprimento e 16 mm de diâmetro) e um 

recipiente cilíndrico metálico com volume de aproximadamente 30 dm³ (Tabela 

3.4) 

Tabela 3.4 - Tabela das dimensões do recipiente – Estado seco e compactado 

(ABNT, 1983) 
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Agregado Recipiente 

Dimensão máxima 
característica 

(mm) 
Capacidade 

Nominal (dm³)
Diâmetro 

Interno (mm) 
Altura 

Interna (mm)

Espessura da 
Chapa (mm) 

Fundo Paredes
4,8 < D max ≤ 12,5 3 150 170 5,0 3,0 
12,5 < D max ≤ 38 15 250 360 5,0 3,0 
38 < D max ≤ 76 30 350 312 5,0 3,0 

76 < D max ≤ 152 90 450 566 5,0 3,0 
 

O recipiente foi preenchido até 1/3 de seu volume, nivelando-se a superfície com 

as mãos, dando-se, a seguir, 25 golpes com a haste, distribuídos uniformemente 

pela superfície; encheu-se o segundo terço do volume e repetiu-se a operação, 

finalizando-se com o terceiro terço até sobrar material acima do recipiente, 

repetindo-se a operação. Em seguida foram preenchidos os vazios restantes, 

completando o volume e nivelando sua superfície, anotando-se, em seguida, a 

massa do agregado vegetal contido nesse volume. A massa unitária no estado 

seco e compactado foi a média dos resultados obtidos com três determinações, 

dividindo-se a massa do agregado pelo volume do recipiente utilizado, 

considerando-se o desconto da massa de água. 

3.2.7 Desenvolvimento dos compósitos 

3.2.7.1 Proporção da quantidade de pó de serra dos compósitos 

Nesta pesquisa foram experimentados argamassas com substituição do agregado 

miúdo por pó de serra em 3 proporções diferentes. As proporções foram 

escolhidas aleatoriamente. 

a) Argamassa A - Substituição do agregado miúdo na proporção de 15% em 

volume 

b) Argamassa B - Substituição do agregado miúdo na proporção de 30% em 

volume 
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c) Argamassa C - Substituição do agregado miúdo na proporção de 45% em 

volume 

De acordo com a NBR7215 (ABNT, 1996) a argamassa para determinação da 

resistência à compressão do cimento portland deve ter o espalhamento entre 220 

e 230 mm. 

Para a determinação do espalhamento foi preparado a argamassa e lubrificado 

ligeiramente a mesa do aparelho de consistência com óleo mineral e colocado 

sobre ela, bem centrada, a forma troncônica, (Figura 3.9) com sua base maior 

apoiada na mesa. Foi colocado a argamassa na forma, em três camadas da 

mesma altura e, com soquete normal, foi aplicado 15, 10 e 5 golpes uniformes e 

homogeneamente distribuídos, respectivamente, na primeira, segunda e terceira 

camadas. Terminada essa operação, foi removido o material que ultrapassou a 

borda superior e alisado o topo com a régua, tomando o cuidado de limpar a 

mesa em volta do molde, sem remover o óleo mineral.  

 
Figura 3.9 - Forma troncônica 
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Figura 3.10 - Medição espalhamento 

Terminado o enchimento, foi retirado imediatamente a forma, levantando-a 

verticalmente, com cuidado, e, em seguida, foi movido a manivela do aparelho 

para medida de consistência, fazendo com que a mesa sofresse impacto de 

queda 30 vezes em aproximadamente 30 s, o que provocou o abatimento do 

tronco de cone da argamassa. 

A medida do diâmetro da base do tronco de cone da argamassa, após o 

abatimento, foi feita com auxílio de um paquímetro de 24” (608mm)  e anotado os 

resultados.  

Em seguida foi recolhido para a cuba, o material usado na forma troncônica, 

tomando o cuidado para não recolher o óleo juntamente com o material, foi 

adicionado 25g de água ao compósito, agitado novamente na velocidade alta por 

mais 1 minuto e repetido o teste de espalhamento, sucessivamente até que a 

medida de espalhamento atingisse valores próximos de 200 e de 250mm 

chamados de Esp A e Esp B respectivamente (Figura 3.10). A quantidade de 

água de mistura dos compósitos foi definida pela interpolação dos valores de Esp 

A e Esp B e suas correspondentes quantidades de água e a referência 

considerada 225mm. Na Figura 3.11 é possível observar o consumo de água das 

argamassas para cada espalhamento. 
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Figura 3.11 - Consumo de água e espalhamento para as argamassas 

3.2.7.2 Preparação das argamassas 

A argamassa foi preparada seguindo orientação da NBR 7221 (ABNT, 1987) e 

NBR 7215 (ABNT, 1996). As quantidades utilizadas na confecção das 

argamassas são apresentadas nas Tabela 3.5 e Tabela 3.6. 

Tabela 3.5 - Proporção de materiais utilizados para confecção dos compósitos 
cimentícios com o pó de serra tratado com cal 

Material 
Referência Traço 1 (15%) Traço 2 (30%) Traço 3 (45%) 

Quantidades  (g) 
Cimento 624,00 624,00 624,00 624,00
Serragem 0,00 133,83 267,66 401,49
Água 300,00 481,78 932,00 1514,00

Areia normal     
fração grossa 468,00 397,80 327,60 257,40
fração média grossa 468,00 397,80 327,60 257,40
fração média fina 468,00 397,80 327,60 257,40
fração fina 468,00 397,80 327,60 257,40

 

Tabela 3.6 - Proporção de materiais utilizados para confecção dos compósitos 
cimentícios com o pó de serra tratado com soda+cal 

 Referência Traço 4 (15%) Traço 5 (30%) Traço 6 (45%) 
Cimento                        (g ) 624,00 624,00 624,00 624,00
Serragem                     (g ) 0,00 139,76 279,53 419,29
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Água                            (g ) 300,00 481,78 932,00 1514,00
Areia normal     

fração grossa               (g ) 468,00 397,80 327,60 257,40
fração média grossa    (g ) 468,00 397,80 327,60 257,40
fração média fina         (g ) 468,00 397,80 327,60 257,40
fração fina                    (g ) 468,00 397,80 327,60 257,40

 

Para a preparação da argamassa, foram pesadas separadamente as porções de 

areia denominadas grossa, média grossa, média fina e fina, (Figura 3.12). Na 

Figura 3.13 são apresentadas as quatro frações granulométricas do agregado 

miúdo utilizado. 

 
Figura 3.12 - Pesagem da fração grossa do agregado miúdo - areia 
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Figura 3.13 - Frações do agregado miúdo - areia 

 

 
Figura 3.14 - Misturador mecânico 

As frações do agregado miúdo foram colocadas em uma panela de 2 alças, 

juntamente com o pó de serra e o material foi homogeneizado manualmente por 

15s e deixado ao lado da do misturador mecânico (Figura 3.14). 

A mistura mecânica foi realizada colocando na cuba toda a quantidade de água e 
adicionado o cimento. Foi ligado o misturador na velocidade baixa e deixado durante 30 
s. Após este tempo, e sem paralisar a operação de mistura, foi iniciado a colocação do 
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agregado miúdo com o cuidado de que todo ele fosse colocado gradualmente durante o 
tempo de 30s. Imediatamente após o término da colocação do agregado, a rotação do 

misturador foi mudada para a velocidade alta, misturando-se os materiais nesta 
velocidade durante 30s. Após este tempo, o misturador foi desligado durante 1min e 30s. 

Nos primeiros 15s, foi retirado, com auxílio de uma espátula, a argamassa que ficou 
aderida às paredes da cuba e a pá e que não foi suficientemente misturada, colocando-a 

no interior da cuba. Durante o tempo restante (1min e 15s), a argamassa ficou em 
repouso na cuba, coberta com pano limpo e úmido. Imediatamente após este intervalo, o 

misturador foi ligado na velocidade alta, por mais 1 min. (Figura 3.14) As rotações do 
misturador são apresentadas na  

Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 - Velocidades do misturador (ABNT, 1987) 

Velocidade Rotação em torno do eixo 
rpm 

Movimento planetário 
RPM 

Baixa 140 ± 5 62 ± 5 
Alta 285 ± 10 125 ± 10 

3.2.7.3 Moldagem dos corpos de prova  

As moldagens dos corpos-de-prova foram feitas de acordo com NBR 7215  

(ABNT, 1996). Foram moldados corpos de prova cilíndricos cujas dimensões são 

5x10cm (Figura 3.15), corpos de prova prismáticos cujas dimensões são 

4x4x20cm (Figura 3.17) e placas cujas dimensões são 2,2x30x30cm () para 

compósitos com substituição 0, 15, 30 e 45% de agregado miúdo por pó de serra 

tratada. 
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Figura 3.15 - Corpos de prova cilíndricos 

 
Figura 3.16 - Moldagem placas 
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Figura 3.17 - Corpos de prova prismáticos 

3.2.7.4 Cura dos corpos de prova 

Nas primeiras 24 horas de cura, os corpos-de-prova foram mantidos nos moldes, 

sendo desmoldados após este período e colocados em recipientes 

hermeticamente fechados e estanques à temperatura ambiente durante 27 dias.  

 
Figura 3.18 - Cura dos corpos de prova 
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3.2.8 Ensaios dos corpos de prova 

3.2.8.1 Determinação da massa específica aparente no estado seco 

Foram ensaiados 3 corpos de prova cilíndricos 5x10cm de cada composição. As 

massas secas dos compósitos foram medidas após os corpos de prova 

permanecerem na estufa à 105°C  até  atingirem constância de massa,  e os 

valores foram anotados como m3. Em seguida foram também medidos os corpos 

de prova, calculados os volumes e anotados como V1. 

A massa especifica dos compósitos foi determinada, fazendo-se a média das 

massas m3, a média dos volumes V1 e calculada através da equação 6. 

       (6) 

Onde: 

γc = massa especifica do compósito (kg/dm3) 

msc = média das massas secas m3 dos corpos de prova (kg) 

V = média dos volumes dos corpos de prova V1 (dm3) 

3.2.8.2 Determinação da absorção de água por imersão 

Após a determinação da massa seca, os corpos de prova foram deixados esfriar 

naturalmente ao ar livre, e em seguida colocados em um recipiente a 1/3 da altura 

do corpo de prova por um período de 4 horas à temperatura de (23±5)°C. 

Após 4 horas de imersão o nível de água foi completado para 2/3 da altura dos 

corpos de prova e deixados por mais 4 horas. 

Após 4 horas de imersão o nível de água foi completado até que cobrisse os 

corpos de prova em aproximadamente 2cm e deixados por mais 24 horas. 
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Após 24 horas de imersão em água (na condição saturada), os corpos-de-prova 

foram colocados sobre uma mesa coberta com uma manta geotextil e deixada por 

60s, em seguida com um pano seco, foi removida a água superficial visível (face 

seca), e então pesados e mergulhados novamente em água sendo a massa foi 

registrada como m4. 

Após 48 horas de imersão, os corpos de prova foram novamente colocados sobre 

uma mesa, coberta com uma manta geotextil e deixada por 60s, em seguida com 

um pano seco foi removida a água superficial visível, e então pesados e 

mergulhados novamente em água e a massa foi registrada como m5. Este 

processo foi repetido a cada 24 horas e após 120 horas, foi verificado que não 

houve diferença de massa superior à 0,5% em relação ao valor anterior para os 

três corpos de prova e então as massas saturadas foram anotadas  como m6. 

A absorção de água foi determinada pela equação 7. 

      (7) 

Onde: 

Abs = Absorção de água por imersão (%) 

Msat = média das massas do tipo m6 dos corpos de prova na condição saturados 

com superfície seca (g) 

Msc= média das massas m3 dos corpos de prova secos em estufa  (g) 

3.2.8.3 Determinação da massa especifica real 

Depois de completada a saturação, foi determinada a massa das amostras, 

colocando-se o corpo de prova dentro de um cesto de tela metálica, e em 

seguida, colocando-se o cesto dentro de um balde e pendurado o cesto com uma 

linha de nylon à balança, de maneira que até a alça da cesto ficasse imerso em 

água à temperatura de (23±5)°C.  Foi então medida a massa e anotado como m7. 
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A massa especifica real dos compósitos foi determinada através da equação 8. 

( )isat

s
e mm

m
m

−
=        (8) 

Onde: 

me = massa especifica do compósito (kg/dm3) 

msc = média das massas m3 dos corpos de prova secos em estufa (kg) 

msat = média das massas m4 dos corpos de prova saturados (kg) 

mi = média das massas m5 dos corpos de prova submersos  (kg) 

3.2.8.4 Determinação do índice de vazios 

De acordo com NBR 9778 (ABNT, 1987), o índice de vazios é relação entre os 

volumes de poros permeáveis e o volume total, sendo calculada pela equação 9. 

( ) 100x
mm
mm

I
isat

ssat
v −

−
=

      (9)
 

Onde: 

Iv = Índice de vazios  

Msat = massa do corpo de prova saturado face seca (g) 

Msc = massa do corpo de prova secos em estufa (g) 

Mi = massa do corpo de prova saturado, imerso em água (g) 
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3.2.8.5 Ensaio de resistência à compressão  

Os procedimentos para o ensaio de compressão dos corpos de prova seguiram a 

NBR 7184 (ABNT, 1991). O equipamento utilizado foi uma máquina universal de 

ensaios, EMIC DL 30000N com movimento do cabeçote de 50mm por minuto 

(Figura 3.19). 

Para cada traço foram ensaiados quatro corpos-de-prova com idade de 28 dias. 

Os corpos de prova ensaiados foram capeados com enxofre para a regularização 

das faces de trabalho, seguindo-se sempre os métodos de ensaios preconizados 

pela NBR 7215 (ABNT, 1996). 

 
Figura 3.19 - Ensaio de resistência à compressão 

3.2.8.6 Ensaio de resistência à flexão 

Os ensaios de flexão em três pontos (Figura 3.20) foram realizados em uma 

máquina universal de ensaios, EMIC DL 30000 N com movimento do cabeçote de 

50 mm por minuto, célula de carga de 500 kgf, onde o corpo de prova foi 
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posicionado, de forma, que a carga fosse aplicada no centro do mesmo, com uma 

velocidade de 4 mm/min. 

 
Figura 3.20 - Ensaio de resistência à flexão 

3.2.8.7 Módulo de elasticidade dinâmico 

Para a determinação do módulo dinâmico foram ensaiados quatro corpos de 

prova por traço aos 28 dias da moldagem. Os corpos de prova foram retirados da 

cura no dia anterior a realização do ensaio. Antes do ensaio, foram medidas as 

massas e dimensões dos corpos de provas, para o cálculo da massa especifica 

aparente. 

Para este ensaio foi utilizado o equipamento Erudite MKII, que realiza um sistema 

de teste de freqüência ressonante, no modo longitudinal (Figura 3.21)  
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Figura 3.21 - Ensaio de módulo de elasticidade dinâmico longitudinal 

Para a determinação do campo de freqüência a ser utilizado, foi adotado o valor 

de 10 KHz de freqüência ressonante longitudinal aproximada para corpos-de-

prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura em argamassa 

extraído da Figura 3.22, sendo que para cada corpo de prova foram realizadas 4 

leituras da freqüência ressonante sendo totalizadas 12 leituras para cada traço. 
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A = Acetal B = Acrílico C = Latão  D = Ouro e Concreto E = Cristal de chumbo, Ferro fundido e 
Tungstênio F = Aço  G = Ligas de alumínio H = Vidro  I = Carboneto de tungstênio 

Figura 3.22 - Freqüência ressonante longitudinal aproximada (CNS, 1995) 

Com base na freqüência ressonante longitudinal aproximada, foram definidos 

valores de freqüências para os extremos do campo de variação da freqüência, 

freqüência de início (Fs) e freqüência de término (Fe). Determinada a freqüência 

de vibração natural do material e com auxílio da equação 9 pode-se calcular o 

módulo de elasticidade dinâmico. 

1210²²4 −×= ρlnED                                           (9) 

Onde, 

l = comprimento do corpo-de-prova em mm; 

n = freqüência do modo fundamental da vibração longitudinal em Hz; 

ρ = densidade em Kg/m³. 
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3.2.8.8 Determinação da perda ao fogo dos compósitos 

Para a determinação da perda ao fogo, foi retirado um pedaço das placas, e com 

auxilio de um uma cuia e socador de porcelana, a amostra foi desintegrada. Após 

a homogeneização do material com auxilio de uma espátula, foram pesados 3 

amostras de 5 gramas em cadinhos de porcelana e levadas à mufla já aquecida a 

950°C. Após 20 minutos na mufla, as amostras foram retiradas, colocadas sobre a 

bancada revestida com material refratário e deixadas esfriar até temperatura 

ambiente. 

A perda ao fogo (%PF) foi obtida de acordo com os procedimentos prescritos na 

NBR 5743/1989 (ABNT, 1989). Na execução do ensaio optou-se pelo método A, 

“Determinação direta - método de referência”, que consiste em colocar a amostra 

de 1,000g (+/- 0,001g) em um cadinho de porcelana tarado e calcinar em forno 

mufla à temperatura de 950 ºC (+/-50ºC), por 20 min. 

Espera-se esfriar e é pesada a massa do cadinho mais amostra, após a 

calcinação em gramas. O valor de perda ao fogo foi obtido pela média aritmética 

de quatro determinações dadas pela Equação 3. 

100% 21 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
m

mmPF       (3) 

onde: 

m1= massa do cadinho mais massa de amostra ensaiada, em gramas (g) 

m2= massa do cadinho mais amostra, após calcinação, em gramas (g) 

m = massa da amostra utilizada no ensaio, em gramas (g) 

3.2.8.9 Determinação da condutividade térmica 

Para determinação da condutividade térmica as placas de argamassas foram 

colocadas entre duas chapas a uma temperatura media controlada e foram 



85 

realizadas medidas de temperaturas em toda superfície das amostras. Uma das 

chapas é quente e a outra é fria e o fluxo de calor criado pela diferença de 

temperatura bem definida é medida com um sensor de fluxo de calor. A 

condutividade térmica é calculada a partir dos dados de calibração, a espessura 

da amostra e a queda da temperatura em toda a amostra. O critério de 

estabilidade de estado estacionário foi definido para uma variação de 5%. 

O equipamento utilizado para a determinação da condutividade térmica foi o 

NETZSCH HFM 436/3/1 LambdaTM. Na Figura 3.23 pode ser visto o esquema do 

equipamento utilizado. 

 

Figura 3.23 - Esquema do NETZSCH HFM 436/3/1 LambdaTM 

Para a realização dos testes o equipamento foi configurado para a temperatura 

média de 40ºC com faixa de varredura de ±20ºC. 

3.2.8.10 Avaliação da capacidade de isolamento térmico 

A capacidade de isolamento térmico foi determinada com a utilização de um forno 

do tipo mufla com capacidade de temperatura máxima de 1200°C, com 

dimensões internas de 20x15x15cm. A tampa do forno foi retirada e nas roscas de 
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fixação da tampa foi fixado um dispositivo que possui parafusos de ajustes (Figura 

3.24).  

 

Figura 3.24 - Dispositivo fixação placas 

Foram fabricadas 2 chapas metálicas, nas dimensões de 300mm x 300mm e 

espessura de 1/8”. Foram usados dois termopares de contato tipo K (mineral), 

com bainha em aço inox, rabicho 2x24AWG com isolação interna e externa  em 

fibra de vidro e terminal pino. 

Nos corpos de prova em forma de placas, foram feitos 2 rasgos, um em cada 

face, em posições ortogonais, em forma de meia cana, do centro das placas até 2 

de suas faces para passagem dos termopares (Figura 3.25) 
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Figura 3.25 - Posicionamento termopares 

O corpo de prova foi colocado entre as 2 chapas metálicas, e os termopares 

posicionados entre a chapa metálica e o corpo de prova, nos dois lados, e o 

conjunto, uma espécie de sanduíche foi colocado na entrada da mufla dentro  do 

dispositivo. Foram ajustados os parafusos do dispositivo para que a chapa ficasse 

totalmente apoiada (Figura 3.26) 
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Figura 3.26 - Fixação das chapas metálicas 

Nos terminais dos termopares foram acoplados 2 multímetros para registro das 

temperaturas. Foi também posicionado um relógio de parede sobre a mufla para 

controle do tempo de aquecimento, regulado a temperatura máxima para 850°C e  

registrado as temperaturas desde o inicio do aquecimento no interior da mufla, no 

corpo de prova do lado interno da mufla, no corpo de prova no lado externo, com 

auxilio de uma máquina fotográfica digital a cada 30s. 
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Figura 3.27 - Dispositivo de avaliação da capacidade de isolamento térmica 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização do pó de serra in natura 

As composições granulométricas dos pós de serra são apresentadas na Figura 

4.1. Pode se observar que o resíduo apresentou três granulometrias distintas e 

pela granulometria foi feita a opção de utilizar o pó de serra fino nos 

experimentos, conforme descrito em materiais e métodos.  

 

Figura 4.1 - Distribuição granulométrica dos pós de serra in natura 

O teor de umidade do pó de serra fino está apresentado na Tabela 4.1. Observa-

se que o teor de umidade médio em três amostras correspondeu a 25,83%. 
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Tabela 4.1 - Teor de umidade do pó de serra fino 

Amostras 01 02 03 

Cápsula (M3) em g 184,26 184,26 184,26 
Massa úmida + cápsula (M1) em g 269,71 270,37 270,1 
Massa seca + cápsula (M2) em g 251,16 253,86 252,16 

Massa da água (Ma) (M1-M2) em g 18,55 16,51 17,94 
Massa seca (Ms) (M2-M3) em g 66,9 69,6 67,9 

Umidade (%) 27,73 23,72 26,42 
Umidade Média (%) 25,83 

 

O resultado da massa unitária no estado solto e compactado está apresentado na  

Tabela 4.2 e pode ser observado que o pó de serra fino apresentou massa 

unitária nos estados solto e compactado menores que os agregados miúdos 

naturais comumente utilizados na produção de argamassas, que geralmente varia 

de 1,000 a 2,000 Kg/dm³.  

Tabela 4.2 - Massa unitária do pó de serra fino in natura 

Amostra 
Massa Unitária (kg/dm³) 

Estado Solto Estado Compactado 
01 0,161 0,213 
02 0,164 0,211 
03 0,162 0,201 

Média 0,162 0,208 
 

Na Tabela 4.3 estão os resultados obtidos da massa específica do pó de serra 

fino in natura através do Frasco de Chapman. Observa-se que o pó de serra fino 

apresentou massa especifica menor que a dos agregados miúdos naturais 

comumente utilizados na produção de argamassas, que geralmente varia de 

2,600 a 2,700 Kg/dm³. 
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Tabela 4.3 - Massa específica do pó de serra fino in natura 

Amostra Massa específica (kg/dm³) 
01 1,250 
02 1,212 
03 1,212 

Média 1,224 
 

O resultado do ensaio da perda ao fogo do pó de serra in natura está apresentado 

na Tabela 4.4. Analisando os resultados, percebe-se que os mesmos 

apresentaram baixa variação de perda ao fogo em comparação com a média dos 

resultados.  

 Tabela 4.4 - Perda ao fogo do pó de serra fino in natura 

Amostra Perda ao fogo (%) 
01 95,40 
02 96,00 
03 94,00 

Média 95,13 
 

4.2 Caracterização do pó de serra tratado 

As composições granulométricas dos pós de serra tratados e não tratado são 

apresentadas na Figura 4.1. Pode-se observar que os pós de serra tratados 

apresentaram granulometrias grosseiras em relação ao pó de serra in natura. 

Acredita-se que este aumento na dimensão das partículas se deve a deposição 

de material sólido originado do tratamento na superfície das fibras do pó de serra. 
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Figura 4.2 - Distribuição granulométrica dos pós de serra in natura e tratado 

Os resultados da massa unitária no estado solto e compactado do pó de serra 

tratado são apresentados na Tabela 4.5 e pode ser observado que o pó 

apresentou massa unitária nos estados solto e compactado menores que os 

agregados miúdos naturais comumente utilizados na produção de argamassas, 

que geralmente varia de 1,2 a 1,6 Kg/dm³. 

Tabela 4.5 - Massa unitária do pó de serra fino tratado 

Amostra 

Massa Unitária (kg/dm³) 
Tratamento com cal Tratamento com soda + cal 

Estado Solto Estado 
Compactado Estado Solto Estado 

Compactado 
01 0,153 0,219 0,164 0,223 
02 0,157 0,203 0,163 0,223 
03 0,158 0,213 0,159 0,221 

Média 0,156 0,212 0,162 0,222 
 

Os resultados do ensaio da perda ao fogo do pó de serra tratado em solução de 

cal e em solução de cal e soda cáustica, são apresentados na Tabela 4.6. 

Verifica-se que o pó de serra tratado somente na solução de cal apresentou 
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menores resultados de perda ao fogo, o que indicaria uma melhor eficiência do 

tratamento, uma vez que a perda de massa ao fogo indicaria a perda de carbono 

em forma orgânica. Acredita-se que esse resultado se deu por uma maior fixação 

da cal na superficie da fibras do pó de serra, essa análise se complementa com a 

análise granulometrica, uma que o pó de serra tratado somente em solução de cal 

apresentou-se mais grosso. 

 Tabela 4.6 -Perda ao fogo do pó de serra tratado em solução de cal e soda cáustica 

Amostra Tratado em solução de cal 
(%) 

Tratado em solução de 
soda cáustica(%) 

01 88,80 93,80 
02 88,80 94,20 
03 90,00 93,60 

Média 89,20 93,87 
 

Na Figura 4.3 pode ser visto os resultados de massa unitária no estado solto e 

compactado do pó de serra in natura e tratado. Observando os resultados 

percebe-se que o tratamento não influência significativamente a massa unitária 

solta, mas houve uma pequena elevação nas massas unitárias compactadas dos 

pós de serra tratados em comparação ao pó de serra in natura. 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

In natura Tratado com
cal

Tratado com
soda+cal

In natura Tratado com
cal

Tratado com
soda+cal

Solto Compactado

M
as

sa
 U

ni
tá

ri
a 

(K
g/

dm
³)

 
Figura 4.3 - Resultados de massa unitária no estado solto e compactado do pó de serra 

in natura e tratado. 
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Na Tabela 4.7 estão apresentados os resultados obtidos nos ensaios para 

determinação da massa específica do pó de serra tratado através do Frasco de 

Chapman. Comparando a Tabela 4.7 

Tabela 4.7 - Massa específica pó de serra tratado 

Amostra Massa específica (kg/dm³) 
Tratada com cal Tratada com soda + cal 

01 1,250 1,333 
02 1,250 1,290 
03 1,290 1,333 

Média 1,263 1,319 
 

Comparando a Tabela 4.7 e a Tabela 4.3 foi possível confeccionar a Figura 4.4, 

onde são apresentados os resultados obtidos nos ensaios da massa especifica do 

pó de serra in natura e tratado. Observando os resultados percebe-se que o 

tratamento não influência significativamente a massa específica, mas os 

resultados dos pós tratados apresentaram leve crescimento, acredita-se que esse 

aumento se deu devido a fixação da cal na superfície dos pós, uma vez que a cal 

(2,270g/cm³) apresenta massa especifica maior que o pó de serra in natura. 
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Figura 4.4 - Resultados de massa específica do pó de serra in natura e tratado. 

Na Tabela 4.8 estão apresentados os resultados obtidos nos ensaios para 

determinação da perda ao fogo do pó de serra tratado com solução de cal, e 
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solução de cal seguida de solução de soda cáustica. Percebe-se que em relação 

a perda ao fogo, o processo de tratamento com cal foi mais eficiente que o 

tratamento com cal e posteriormente com soda cáustica. Acredita-se que o 

tratamento com soda cáustica pode de alguma forma ter reduzido a fixação da cal 

na superfície das fibras do pó de serra. 

Tabela 4.8 - Perda ao fogo do pó de serra tratado 

Amostra Perda ao fogo (%) 
Tratada com cal Tratada com soda cáustica 

01 88,80 93,80 
02 88,80 94,20 
03 89,00 93,60 

Média 89,20 93,87 

4.3 Caracterização dos compósitos desenvolvidos 

Os resultados dos ensaios da perda ao fogo dos compósitos são apresentados na 

Figura 4.5. Analisando os resultados percebe-se que a perda ao fogo aumentou 

com o aumento da substituição do agregado míudo pelo pó de serra.  Para os 

compósitos cimentícios com 15 e 30% de substituição do agregado  miúdo por pó 

de serra tratado, percebe-se que as perdas ao fogo dos compósitos que utilizaram 

pó de serra tratado com soda cáustica e cal, foram ligeiramente maiores que os 

compósitos confeccionados com pós de serra tratados apenas com cal.  
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Figura 4.5 - Perda ao fogo das argamassas 

A massa especifica das argamassas são apresentadas na Figura 4.6 e percebe-

se que a utilização do pó de serra influenciou significativamente a massa 

especifica das argamassas desenvolvidas. 
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Figura 4.6 - Massa especifica das argamassas 

A absorção de água das argamassas são apresentadas na Figura 4.7 e percebe-

se que a utilização do pó de serra influenciou significativamente na absorção de 

água das argamassas desenvolvidas. 
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Figura 4.7 - Absorção de água das argamassas 

O índice de absorção de água da argamassa no estado endurecido não deveria 

exceder a 8%, conforme a NBR 11736. No entanto o índice de absorção de água 

observado nos corpos-de-prova foram superiores (10%), não correspondendo ao 

resultado desejado. 

Lembrando que a absorção de água foi determinada pela equação 5, pode-se 

realizar um questionamento sobre a determinação da absorção de água para 

compósitos cimenticios de diferentes massas específicas. Observando a Figura 

4.8 percebe que a massa dos corpos de prova são bem distintas. Como as 

massas dos corpos de prova de alguns traços chegam a ser menos que a metade 

da massa dos corpos de prova do traço de referência, os valores de absorção no 

podem ser correlacionado com a porosidade dos compósitos. 
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Figura 4.8 - Massa seca dos corpos de prova 

O índice de vazios das argamassas são apresentados na Figura 4.9 e percebe-se 

que a utilização do pó de serra influenciou no índices de vazios das argamassas 

desenvolvidas, mas com influência menos significativa que a absorção de água. 
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Figura 4.9 - Índice de vazios 

Na Figura 4.10 podem ser vistos os resultados do ensaio de resistência à 

compressão das argamassas. Percebe-se que a resistência a compressão das 

argamassas decresce com o aumento do percentual de pó de serra, sendo que as 

argamassas que utilizaram o pó de serra tratado com soda caustica e cal 

obtiveram maiores valores de resistência à compressão. 
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Figura 4.10 - Resultados do ensaio de resistência à compressão das argamassas 

Conforme a NBR 13281 (ABNT, 1987) as argamassas de revestimento de 

paredes e tetos ou assentamento de paredes devem cumprir com os requisitos 

nela estabelecidos. Todas as argamassas de pó de serra apresentaram-se com 

resistência à compressão superior a resistência mínima para a identificação 1. É 

válido ressaltar que não foram encontrados parâmetros para argamassas para 

proteção passiva de estruturas metálicas. 

Tabela 4.9 - Exigências mecânicas para argamassas (resumido ABNT, 2001) 

Características Identificação Limites Método 

Resistência à compressão aos 
28 dias (MPa) 

I > ou= 0,1 e <4 

NBR 13279 II > ou = 4 e < ou = 8 

III >8 

 

A ASTM E 761 (ASTM, 1988) define como parâmetro mínimo de resistência à 

compressão de argamassas projetadas para proteção de estruturas metálicas o 

valor de 0,057MPa.  

Na Figura 4.11 podem ser vistos os resultados de módulo de elasticidade 

dinâmico determinado por freqüência ressonante forçada das argamassas. 

Percebe-se que o módulo de elasticidade das argamassas decresce com o 

aumento do percentual de pó de serra, sendo que as argamassas que utilizaram o 
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pó de serra tratado com soda caustica e cal obtiveram maiores valores de modulo 

de elasticidade.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Referência 15% cal 15% soda
+cal

30% cal 30% soda
+cal

45% cal 45% soda
+cal

M
ód

ul
o 

de
 e

la
st

ic
id

ad
e 

(G
Pa

)

 
Figura 4.11 - Resultados do módulo de elasticidade dinâmico das argamassas 

Na Figura 4.12 podem ser vistos os resultados de resistência à tração na flexão 

das argamassas. Percebe-se que a resistência à tração na flexão das 

argamassas decresce com o aumento do percentual de pó de serra, sendo que, 

as argamassas que utilizaram o pó de serra tratado com soda caustica e cal,  

obtiveram maiores valores de resistência à tração na flexão.  
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Figura 4.12 - Resultados do resistência à tração na flexão das argamassas 
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Na Figura 4.13 é possível observar a condutividade térmica das placas de 

argamassas. Percebe-se que as placas de argamassas com maiores percentuais 

de pó de serra apresentaram menores condutividades térmicas. 
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Figura 4.13 - Condutividade térmica das placas de argamassas 

Na Figura 4.14 é possível observar o comportamento ao isolamento das placas de 

argamassas produzidas com os diferentes percentuais de substituição do 

agregado miúdo natural pelo o pó de serra tratado. Observando as curvas das 

diferentes argamassas percebe que próximo da temperatura de 600ºC a 

capacidade de isolamento térmico das argamassas com 30 e 45% de substituição 

se apresentaram melhores. A argamassa com a substituição de 15% de pó de 

serra tratado com solução de cal também apresentou uma melhor proteção em 

comparação com a placa da argamassa de referência. A placa da argamassa de 

15% de pó de serra tratado com solução de soda + cal apresentou 

comportamento equivalente a placa da argamassa de referência.  
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Figura 4.14 - Desempenho do isolamento térmico das placas de argamassas 
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho conclui que os três pós de serra coletados apresentaram 

granulometria dentro da faixa granulométrica dos agregados miúdos. A massa 

unitária do pó de serra fino in natura nos estados solto e compactado indicaram 

que o resíduo é classificado como agregado miúdo leve, isto é com massa 

unitária inferior a 1kg/dm³. A massa especifica do pó de serra fino in natura 

apresentou valores abaixo dos valores médios para agregados miúdos 

convencionais.  

Com isso, conclui-se que o pó de serra fino in natura se enquadra como agregado 

miúdo leve. 

O tratamento do pó de serra fino in natura com solução de cal e solução de soda 

caustica e cal não influenciou significativamente na massa unitária nos estados 

solto e compactado, sendo que a segunda solução influenciou um pouco mais na 

massa unitária no estado compactado, aumento de 6,7%, mas não considerado 

significativo. A massa especifica foi influenciada modestamente pelos 

tratamentos, 3,2% para o tratamento com solução de cal e 7,8% para o 

tratamento com solução de soda e cal. A perda ao fogo foi reduzida com os 

tratamentos, principalmente para o tratamento com solução de cal. 

A perda ao fogo dos compósitos cimentícios aumentou com o aumento da 

substituição do agregado miúdo natural pelos pós de serra tratados. A massa 

específica dos compósitos cimentícios foram reduzidas significativamente com a 

adição do pó de serra tratado, o que contribui para sua utilização como material 

de revestimento, principalmente no que diz respeito material de proteção de 

estruturais metálicas, um vez que a superfície dos perfis metálicos apresenta 
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poucas condições de aderência. A absorção de água por imersão foi aumentada 

pela adição do pó de serra. É valido ressaltar que a análise da absorção da água 

para compósitos de massas especificas muito distintas podem levar a conclusões 

equivocadas. O índice de vazios para os compósitos com 30 e 40% de 

substituição apresentaram aumentos significativos, mas a substituição de 15% do 

agregado miúdo natural pelo pó de serra tratado não influenciou no índice de 

vazios. O trabalho sugere que o índice de vazios seja utilizado para avaliação de 

compósitos cimenticios com massas especificas bem distintas. 

Quanto às propriedades mecânicas houve reduções das mesmas com o aumento 

da substituição do agregado miúdo natural por pó de serra tratado. A resistência à 

compressão dos compósitos com pó de serra, apesar de ter sido reduzida, 

atendeu os requisitos da norma nacional (ABNT, 2001) e internacional (ASTM, 

1988). O módulo de elasticidade apresentou reduções significativas, mas essa 

redução é benéfica do ponto de vista que argamassas de revestimento 

demandam deformações significativas em situações de incêndios. A resistência à 

tração apresentou as menores reduções. É válido ressaltar que para substituição 

de 15% do agregado miúdo natural por pó de serra tratado, principalmente do 

tratado em solução de soda caustica e cal, de as propriedades mecânicas não 

obtiveram perdas tão significativas quanto as substituições de 30 e 45%. 

A condutividade térmica dos compósitos com substituição do agregado miúdo 

natural por pó de serra tratado foi reduzida, com exceção do compósito com 15% 

de adição de pó de serra tratado em solução de cal. E a condição de isolamento 

em alta temperatura foi melhorada a partir de aproximadamente 570ºC, com 

exceção do compósito com 15% de adição de pó de serra tratado em solução de 

soda caustica e cal. 

Com base nos ensaios realizados, o presente trabalho concluiu que é possível 

fabricar argamassas com substituição do agregado miúdo natural por pó de serra 

tratado.  
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6 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho sugere que a pesquisa continue avaliando outras 

características dos compósitos, como aderência ao aço, resistência à compressão 

para deformação máxima de 10%, erosão máxima ao ar de 24 km/h e 

durabilidade.  

O presente trabalho sugere também a avaliação de outros processos que visam a 

inibição das reações deletérias entre a fibra vegetal e a matriz cimenticia, como o 

tratamento com metassilicatos e aluminatos.  
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