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No presente estudo foi avaliada a influência do tratamento de ciclos de molhagem e 

secagem nas fibras de sisal na adesão fibra-matriz, bem como na alteração de suas 

propriedades físicas e sua influência quando adicionados em matrizes a base de cimento. Esta 

avaliação foi realizada através de ensaios de arrancamento e  tração direta nas fibras, análise 

de variação dimensional, com as fibras secas e saturadas, e através da avaliação 

microestrutural por microscopia eletrônica de varredura bem como por ensaios mecânicos de 

compressão, tração direta e flexão em quatro pontos nos compósito desenvolvidos. Para 

garantir durabilidade a mistura, elevadas substituições de cimento por metacaulinita e cinza 

volante foram utilizadas, tornado-a livre de hidroxido de cálcio. Análises microestruturais da 

fibra indicam uma redução em seu diâmetro após a aplicação do tratamento bem como 

diminuição das variações dimensionais quando saturada, confirmando a ideia de uma 

estabilidade dimensional. Com a hornificação os resultados apontam uma elevada melhoria na 

adesão fibra-matriz após 10 ciclos de secagem e molhagem, resultando em um acréscimo de 

21% na carga de arrancamento. Os compósitos fibrosos apresentaram comportamento de 

enrijecimento acompanhado de multipla fissuração na tração e flexão, com menores aberturas 

e espaçamentos entre fissuras, sendo observado para compósitos reforçados com fibras 

tratadas. 
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This research investigated the influence of wetting and drying cycles on the sisal fiber-

cement bond interface, as well as the modification of its physical proprieties. This study was 

performed by means of fiber pull-out, direct tensile tests, dimensional stability of the fibers 

after the cycles and by micro-structural observation using a scanning electron microscope. 

Composites were also produced with these fibers and tested for compression, direct tensile 

and bending. The scanning electron microscope showed a reduction of fiber diameter after the 

treatments and a lower dimentional variation when the fiber was wetting. The results showed 

a better fiber bond after ten wetting and drying cycles, reaching a pull-out resistance of 21% 

higher than that of the non-treated fibers. To improve durability and rheology, a higher 

cement substitution was made with metakaolin and flyash. The composites with treated fibers 

showed a strain hardening behaviour and multiple craking in tensile and bending tests, 

compared to non treated fiber composites. The composites with hornificated fibers showed a 

better crack control, -spacing and -width. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o seu surgimento, no início do século XIX, até os dias atuais, os materiais a 

base de cimento seguem em constante evolução, seja com o desenvolvimento de novas 

tecnologias, seja com a incorporação de novos materiais, tais como os aditivos químicos e as 

fibras. 

Segundo Bentur e Mindess (1990), a eficiência da adição de fibras pode ser julgada 

com base em dois critérios: aumento na resistência e aumento na tenacidade do compósito, em 

relação à matriz frágil. Os autores complementam que a eficiência das fibras na melhoria das 

propriedades mecânicas da matriz de cimento é regida por aspectos tais como o processo de 

transferência de tensões da matriz para a fibra e o efeito de “ponte de tensões” que ocorre num 

estágio mais avançado de carregamento. Para que esse processo seja eficiente, é preciso o 

controle de algumas propriedades básicas como geometria das fibras, composição química, 

caracteristicas superficiais, resistência e rigidez. 

Nas últimas décadas, tem havido grande estímulo para o desenvolvimento de materiais 

compósitos com múltipla fissuração na tração direta. Estes avanços estão diretamente ligados 

a utilizaçãos de fibras sintéticas, como PVA, como elemento de reforço de forma que seja 

possível controlar a abertura de fissuras sob elevadas deformações (VAN ZIJL, 1998). 

Quanto às fibras vegetais, muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas e resultados 

promissores têm sido alcançados, mostrando melhoria da durabilidade, resistência e 

ductilidade, principalmente quando fibras longas são utilizadas como reforço. (TOLEDO 

FILHO, 1997; LIMA, 2004; MELHO FILHO 2005; SILVA, 2008; MELHO FILHO, 2012). 

No entanto, ainda não se obteve compósitos com múltiplas fissuras sob tração direta 

utilizando fibras curtas como elemento de reforço. 

A opção pela aplicação de fibras vegetais mostra-se benéfica, sob vários aspectos, 

incluindo o da preservação ambiental. Pode-se enumerar, entre outras vantagens, a sua grande 

disponibilidade, baixo custo e pequena demanda de energia para sua obtenção. Assim, esses 

conceitos têm permeado o desenvolvimento das pesquisas científicas sobre essa temática. 

Segundo Guimarães (1987), a fibra de sisal apresenta excelente resistência à tração, 

mas baixa aderência fibra-matriz. Devido a isto seria necessário um grande comprimento para 

que a fibra pudesse atingir a máxima tensão de tração antes de ser arrancada da matriz e, desta 

forma, contribuísse para a transferência total de tensões na matriz fissurada. Tendo em vista 
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esta deficiência, são necessários tratamentos, químicos ou físicos, capazes de aumentar a 

capacidade de interação fibra-matriz, proporcionando uma melhor distribuição de tensões para 

o reforço, conferindo assim, um melhor comportamento ao compósito. 

No caso das fibras vegetais como reforço, é necessário garantir a durabilidade das 

fibras no ambiente alcalino da matriz cimentícia. 

Segundo Faria Filho (1999), Lima (2004) e Melo Filho (2005), uma potencial solução 

para a vulnerabilidade das fibras em meio alcalino é o desenvolvimento de uma matriz livre 

de hidroxido de cálcio. Para tanto os autores realizaram substituições parciais do cimento 

Portland por metacaulinita e resíduos calcinados de tijolos moídos para consumir Ca(OH)2 

gerado durante a hidratação do cimento. 

Além disso, algumas técnicas de tratamento têm sido propostas, tais como 

impregnação da fibra com substâncias bloqueadoras e repelentes de água, selagem da matriz 

(diminuição da quantidade e do tamanho dos poros bem como da sua interconectividade) bem 

como a modificação da mesma por meio do uso de cimentos com alto teor de alumina  

Resolvido, potencialmente, o problema da deterioração das fibras através do uso da 

matriz livre de hidroxido de cálcio, a elavada absorçao de água desse tipo de reforço, oriunda 

de sua estrutura porosa, ocasionando variação volumétrica, provoca a redução da sua 

aderência com a matriz cimenticea. 

Para minimizar as variações dimensionais do reforço vegetal, uma alternativa que tem 

sido estudada na literatura é a hornificação. 

Dentro desta perspectiva, a presente pesquisa visa o desenvolvimento de um 

compósito de alto desempenho mecânico e durabilidade reforçado com fibras curtas de sisal 

submetidas ao processo de hornificação em matriz livre de hidroxido de cálcio, de forma a 

obter uma maior aderência com compósito que aprensente múltipla fissuração, tanto na flexão 

quanto na tração direta.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a influência do tratamento de hornificação 

das fibras de sisal no comportamento mecânico de compósitos. Cimentíceos com matriz livre 

de hidróxido de cálcio. 
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Especificamente, pretende-se: 

• Avaliar a influência do tratamento superficial sobre as propriedades físicas e 

mecânicas das fibras; 

• Desenvolver um compósito de alto desempenho mecânico reforçado com fibras 

curtas de sisal; 

• Estudar a influência do tratamento de hornificação no processo de fratura dos 

compósitos submetidos a esforços de traçào direta e flexão. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A FIBRA DE SISAL 

 

As fibras de sisal são obtidas da planta Agave sisalana cultivada, originária do 

México, introduzida no Brasil no início do século passado, a qual encontrou na região 

Nordeste condições ideais de desenvolvimento, principalmente na Bahia e Paraíba, que 

concentram 90% da produção nacional. A plantação requer clima quente e grande 

luminosidade, sendo muito resistente a períodos de estiagens, mas se desenvolve melhor em 

áreas com presença de água. (DOMINGUES, 2003) 

Segundo Ballester Olmos (1995), Agave são plantas suculentas tais como os cactos e 

possuem tecidos carnosos e ricos em água para suportarem os longos períodos de seca. É uma 

planta originária dos trópicos, possui folhas lisas com cerca de 10 cm de largura e 150 cm de 

comprimento. Normalmente não frutifica, apenas floresce entre cinco e oito anos, morrendo 

em seguida. Para obtenção das fibras, segundo Medina (1954), as folhas precisam ser 

golpeadas e lavadas repetidas vezes para retirada da polpa e mucilagens ou através de 

raspadeiras ou desfibradeiras. Em seguida, as fibras são centrifugadas para a retirada do 

excesso de água ou colocadas para secar ao sol, que possui ação branqueadora. Após secas, as 

fibras são escovadas, classificadas e enfardadas (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Processo de beneficiamento das fibras longas de sisal: (a) Corte das 
folhas; (b) desfibrilamento mecânico; (c) secagem e (d) Enfardamento para venda 

 

As folhas são rígidas e lisas, com aproximadamente 10 cm de largura e 150 cm de 

comprimento, rendendo de 2% a 5,5% de fibras secas em relação ao seu peso verde. Quanto a 

sua morfologia, cada fibra é, na verdade, um feixe de microfibras ocas, com comprimento 

bastante variável e diâmetro em torno de 0,1 e 0,3 mm (Li et al., 2000). As microfibras são 

mantidas unidas por meio da lamela média, que consiste de hemicelulose e lignina. As 

microfibras são constituídas de várias camadas, que juntas constituem a estrutura das fibras 

(Toledo Filho, 2007). A resistência destas fibras depende do conteúdo de celulose e do ângulo 

espiral que as microfibras formam em relação ao eixo central da fibra.  

As fibras naturais apresentam uma estrutura hierárquica de grande complexidade. 

Cada fibra é composta por várias fibro-células. Cada fibro-célula, por sua vez, é formada por 

quatro partes principais: parede primária, parede secundária, parede terciária e o lúmen. 

As fibro-células são ligadas umas as outras pela lamela central, a qual consiste de 

hemicelulose e lignina. O lúmen possui tamanho variado porém, a sua geometria é bem 

definida. As paredes celulares são formadas por varias camadas de estrutura fibrilar a qual é 

constituída por fibrilas conectadas por lignina. A parede terciária possui estrutura fibrilar 

paralela e engloba o lumen. As fibrilas são formadas por micro-fibrilas com uma espessura de 
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20 µm. As micro-fibrilas são compostas de cadeias moleculares de celulose com uma 

espessura de 0.7 µm e são conectadas por hemicelulose (Figura 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Estrutura das fibras de sisal 

 

Toda essa complexidade da estrutura das fibras naturais transforma o seu estudo em 

um desafio. Desafios que se iniciam diante da irregularidade da seção transversal, dificultando 

o cálculo de sua área e, consequentemente, das resistência à tração como. 

 

2.2 DURABILIDADE DE COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS VEGETAIS 

 

Gram (1988),  desenvolveu um dos mais completos trabalhos referentes à durabilidade 

de fibras naturais como reforço em matrizes cimentícias. De acordo com este autor, o 

processo principal de degradação da fibra de sisal está relacionado à decomposição química 

da lignina e da hemicelulose na lamela central da fibra. 

As fibras de sisal podem sofrer diferentes graus de degradação quando exposto a um 

ambiente alcalino. A extensão do ataque, determinado pela perda da capacidade de 

deformação e da força das fibras, depende do tipo de solução alcalina. As possíveis causas da 

deterioração de fibras de sisal em soluções alcalinas estão associados a dois mecanismos 

diferentes. 

Fibrocélula Fibra Parede celular Microfibrilas 

Hemicelulose 

Lignina 
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Uma delas é a decomposição química da lignina e hemicelulose na lamela média que 

quebra a ligação entre as fibras individuais (GRAM, 1988) e também devido a mineralização 

da fibra pela deposição do CH nas suas paredes celulares (TOLEDO FILHO, 1997). 

Gram desenvolveu um extenso trabalho experimental pode ser dividido em dois 

grupos: tratamento da fibra e modificação da matriz cimentícia. As técnicas variam entre 

utilização de um feixe de fibras ao invés de filamentos individuais, impregnação da fibra com 

agentes bloqueadores, impregnação da fibra com agentes repelentes de água, impregnação da 

fibra com agentes bloqueadores e repelentes de água, selagem do sistema de poros da matriz, 

redução da alcalinidade da matriz e combinação de impregnação da fibra e modificações na 

matriz de cimento. O resultado mais promissor alcançado por Gram foi à substituição de 45% 

do cimento por fumo de sílica. Tal tratamento diminuiu a perda de tenacidade do compósito.  

Toledo Filho et al. (2003)  observou que a adição de 10 % de fumo de sílica foi efetiva 

no retardamento da perda de resistência e tenacidade do compósito reforçado por fibras de 

sisal. A imersão da fibra de sisal em solução de fumo de sílica e carbonatação da matriz 

também mostraram ser alternativas promissoras para um incremento da durabilidade dos 

compósitos.  

Lima (2004) e Melo Filho (2006), dando continuidade aos estudos desenvolvidos por 

Farias Filho (1999) e Velasco et al., (2004), desenvolveram matrizes livres de hidroxido de 

cálcio. Em seu estudo, Lima (2004) usou uma metacaulinita produzida em laboratório, 

conseguindo consumir 100% de hidróxido de cálcio com substituição parcial do cimento por 

30% e 40% de metacaulinita.  

Velasco et al., (2004), utilizaram uma metacaulinita comercial, menos reativa que a 

utilizada por LIMA, (2004), e observaram que, devido a menor reatividade, seria necessário a 

substituição do cimento por teores ainda mais altos de metacaulinita o que comprometeria 

ainda mais a reologia da mistura. Melo Filho (2006) desenvolveu uma matriz composta por 

50 % de cimento Portland, 30 % de metacaulinita e 20 % de tijolo cerâmico moído como 

material cimentíceo. Ciclos de molhagem e secagem foram efetuados e foi observado que 100 

ciclos não afetaram a resistência à flexão e a tenacidade do compósito. 

De acordo com Silva (2009), a modificação da matriz através da substituição parcial 

do cimento por pozolanas demonstra ser uma melhor alternativa em relação ao tratamento da 

fibra.  
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2.3 INTERFACE FIBRA-MATRIZ 

 

A interação fibra-matriz é uma propriedade fundamental dos compósitos, pois afeta 

consideravelmente o desempenho dos mesmos quando submetidos a carregamentos. A 

compreensão dessa interação é necessária para prever o comportamento dos compósitos.  

As fibras vegetais apresentam variações dimensionais em razão da sua absorçao de 

água e, após a secagem, reduzem de dimensões, o que pode prejudicar a interação fibra-matriz 

(Figura 2.3), reduzindo a ductilidade e resistência pós-pico do material (SAVASTANO Jr., 

2000 e TOLEDO FILHO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – (a) Imagem por elétrons retroespalhados de compósito reforçados com 
fibras de malva. 1: fibra descolada da matriz; 2: macrocristal de hidróxido de cálcio e 
3: microfissuras; (b) Efeito da variação dimensional na interface fibra de sisal-matriz 

Fonte: a-SAVASTANO (2000); b-TOLEDO FILHO (2009) 

 

No caso de uma boa interação fibra-matriz, o processo de arrancamento segue alguns 

estágios: durante o início do carregamento, a interação fibra-matriz é de natureza elástica; 

antes da fissuração da matriz, a transferência de tensões elásticas é o mecanismo dominante e 

os deslocamentos da matriz e fibra são geometricamente compatíveis; em estágios mais 

avançados de carregamento, acontece a perda de aderência (decoesão) na interface 

ocasionando deslocamento relativo entre a matriz e a fibra. O processo que controla a 

transferência de tensões nesse estágio advém de um deslizamento friccional.  

A tensão de atrito, ou tensão friccional, desenvolvida é uma tensão cisalhante, 

usualmente assumida como uniformemente distribuída ao longo da interface matriz-fibra. Este 

processo é mais importante no caso pós-fissuração, em que as fibras cruzam as fissura. 

Propriedades como resistência e deformação última do compósito são controladas por esse 

processo de transferência de tensões. (LIMA, 2004) 
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Toledo Filho (1997) e Silva (2009) avaliaram a aderência fibra de sisal-matriz 

cimentícea através do ensaio de arrancamento. Em sua tese, Toledo Filho (1997), após 

realizar substituições de cimento Portland por micro-sílica e escória, observou um aumento de 

24% na carga de decoesão, acompanhado de um acréscimo de 9 a 20% da carga de ruptura da 

mesma. O autor atribuiu esta melhoria aos materiais finos, capazes de reduzir a porosidade da 

zona de transição, melhorando a aderência fibra-matriz. 

Da mesma forma, Silva (2009) realizou os mesmo ensaios para estudar a interface 

fibra-matriz. Em seus ensaios, o tempo de cura e do comprimento bem como a influencia da 

geometria da fibra foram avaliados. O autor observou que a morfologia possui grande 

influência na capacidade de adesão fibra-matriz, sendo a morfologia entrelaçada a que 

atribuiu maior adesão, 0,42 MPa. Observou-se também que a capacidade máxima de adesão 

da fibra ocorre as 14 dias, não havendo mudanças significativas aos 21 e 28 dias. 

 

2.4 COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS CURTAS 
 

Toledo Filho (1997) desenvolveu sua pesquisa visando o entendimento de questões 

quanto  durabilidade e comportamento mecânico de compósitos reforçados com fibras curtas 

de sisal e coco. Em sua pesquisa foi utilizado um traço de 1:1:0,4 com mistura diversas, 

aplicando substituições de até 40% do cimento portland por micro-sílica e escória. 

Fibras com comprimento nominal de 25 mm  foram adicionadas ao volume de 3% as 

misturas. Segundo o autor, os compósitos produzidos utilizando-se fibras curtas apresentaram 

propriedades mecânicas inferiores às dos compósitos produzidos utilizadando fibras longas 

orientadas paralelamente ao carregamento. Porém, foram observados ganhos de tenacidade 

após o surgimento da primeira fissura. 

Faria Filho (1999), dando seguimento a esta linha de pesquisa, buscou otimizar a 

matriz utilizando metacaulinita e tijolo moido queimado em substituições parciais do cimento 

porland. A resistência mecânica de seus compósitos foi determinada através da realização de 

ensaios de resistência à compressão simples e à flexão. 

Quanto ao ensaio de flexão, foi observada um pequeno de resistência pós-fissuração 

para as misturas com substituição parcial do cimento por materiais pozolânicos, porém, todos 
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os compósitos obtiveram o mesmo comportamento de amolecimento, apresentando apenas a 

abertura de uma única fissura. 

Lima (2004) avaliou o comportamento mecânico de compósitos livre de hidróxido de 

cálcio reforçados com fibras vegetais. Em sua perquisa, o autor incorporou 1, 2 e 3%, em 

realação a massa de materiais finos, de fibras de sisal com comprimento nominal de 25 mm 

O comportamento à tração de compósitos reforçados com fibras curtas de sisal foi 

governado pela matriz até o surgimento da primeira fissura. Após a fissuração há uma redução 

brusca de resistência, com transferência de cargas para as fibras. O comportamento pós-

fissuração é caracterizado pela abertura de uma única fissura com redução da carga até a 

ruptura, acasionada pelo arrancamento das fibras da matriz. Porém, foram observados ganhos 

expressivos de tenacidade,também observados por Silva (2004). 

D’almeida et al. (2010) conseguiu resultados promissores com a adição de fibras de 

curauá em matrizes livre de hidróxido de cálcio. Com a adição de 4% de fibras de 50 mm 

proporcionou o comportamento de multiplas fissuras quando submetidos a esforços de tração, 

obtendo, também, uma tensão última de 4,59 MPa e uma tenacidade de 2,13 kJ/m2.  

Em sua pesquisa, Melo Filho (2012) incorporou 2, 4 e 6% de fibras curtas de sisal de 

25 e 50 mm em matrizes a base de cimento. Sua matriz autoadensavel, composta de agregados 

com dimensão máxima de 1,18 mm, permitiu que compósitos reforçados com frações 

volumétricas de fibras de sisal de 6% e comprimento de 25 mm fossem moldados com 

adequado comportamento reológico. 

Ao serem submetidas a esforços mecânicos observou-se o surgimento de múltiplas 

fissuras na flexão e valores de tenacidade na flexão (calculados até a deflexão de 20 mm) de 

cerca de 3 kJ/m2. As misturas também apresentaram melhor comportamento sob cargas de 

tração direta. Essas misturas apresentaram de uma a três fissuras durante o ensaio, mostrando 

uma boa capacidade de transferir esforços durante o ensaio, porém sem apresentar 

enrijecimento após o surgimento da primeira fissura. 

 

2.5 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS DE ALTA PERFORMANCE 

 

Segundo Sahmaran e Li (2007); Sahmaran e Li (2009), Compósitos Cimentícios de 

Engenharia (CCE) são uma classe de Compósitos Cimentícios de Alta Performance - 
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HPFRCC, concebido a partir de otimização micromecânica para permitir alta tenacidade e 

durabilidade. 

O termo "Avançado", "Alto Desempenho" ou "Alta Performance" são atribuídos 

quando nos referimos a materiais de engenharia diferenciados dos materiais convencionais 

utilizados, tendo em conta as tecnologias disponíveis na época e localização geográfica 

considerada para a estrutura. Implica também uma combinação otimizada de propriedades 

para uma determinada aplicação e deve ser geralmente vista em seu âmbito mais amplo.  

Propriedades de  interesse para aplicações em engenharia civil incluem força, 

resistência, absorção de energia, rigidez, durabilidade, controle de qualidade e, por último, 

mas não menos importante, o custo e a facilidade de utilização (RILEM ,1996). 

De acordo com Breitenbucher (1999), os HPFRCCs são obtidos através da introdução 

de grandes volumes de fibras (normalmente acima de 5%). Em ECC, no entanto, estes valores 

são menores, facilitando também processos de moldagem e a reologia do material no estado 

fresco. Sahmaran e Li (2003) apresentam o ECC como tipo único de compósito de alto 

desempenho reforçado com fibras, apresentando alta resistência de ductilidade com baixos 

volumes de adição de reforço, normalmente 2% em volume (Tabela 3). 

O ECC enrijece após as primeiras fissuras, apresentando tensões até 500 vezes maior 

que os compósitos cimentícios convencionais, como os concreto reforçado com fibras (CRF). 

Para acomodar as grandes deformações, ao invés de formar uma única fissura, ela apresenta 

múltiplas fissurações com larguras menores que 80 µm mesmo com grandes deformações, 

sendo este comportamento muito importante para durabilidade das estruturas (LI, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Definição da tensão das primeiras fissuras, tensão de pico, endurecimento 
da na deformação e Amolecimento. SONG (2008) 
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Contemporâneo ao início destas pesquisas, a busca pela utilização de fibras vegetais 

sempre visou a melhoria das propriedades mecânicas dos materiais cimentícios, visando, 

também, ganhos energéticos e econômicos. Mesmo com propriedades inferiores as fibras 

utilizadas para a produção de materiais de alta performance, como PVA, a busca por 

melhorias na utilização de fibras vegetais é constante. 

Toledo Filho (1997), consegiu através de tratamentos com micro-sílica e escória 

conferir maior durabilidade aos compósitos, porém, o comportamento apresentado quando 

submetidos a ensaios de tração flexão foram de amolecimento.  Comportamento similiar foi 

observado por Lima (2004), cujos compósitos apresentaram modo de ruptura caracterizado 

pela abertura de uma única fissura. 

Segundo o autor, os compósitos com fibras vegetais curtas, não apresentou múltipla 

fissuração porque, a fibra que cruza a fissura não apresenta comprimento de embebimento 

suficiente para transmitir, ao longo deste comprimento, tensões maiores que as tensões de 

rompimento da matriz. Inicia-se então um processo de arrancamento das fibras, onde as 

tensões desenvolvidas são aquelas decorrentes do processo de coesão da interface fibra-matriz 

e posteriormente do deslizamento friccional. O comportamento pós-fissuração na tração direta 

é então caracterizado pela queda da resistência, ou amolecimento, até a ruptura do compósito, 

após o arrancamento das fibras. 

 Melo Filho et al. (2007) estudou uso de fibras de sisal com 25 mm de comprimento 

como reforço em uma matriz com 50 % de substituição parcial do cimento por metacaulinita. 

Foi observado um comportamento de múltipla fissuração na flexão para compósitos 

reforçados por 6 % de fibras em volume, apresentando valores médios de resistência à flexão 

de 7,20 MPa e tenacidade de 3,86 kJ/m2. 

d’Almeida et al. (2010), utilizou fibras curtas de curauá em uma matriz livre de 

hidroxido de cálcio. Foi concluido que seu uso é bastante promissor para uso em elementos 

estruturais. Compositos reforçados com 4% de fibras com 50 mm de comprimento 

apresentaram multiplas fissuras, quando submetidos a esforços de tração, acompanhado de 

enrigecimento com cargas de pico de 4.59 ± 0.58 MPa e tenacidade de 2.13 ± 0.36 kJ/m2. 

É notável as melhorias encontradas no desenvolvimento de materiais reforçados com 

fibras vegetais, em destaque os com fibra curta. Mesmo com seu menor comprimento de 
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ancoragem, a fibra curta se apresenta como um atrativo neste campo de estudo, uma vez que 

seu comprimento próximo a 50 mm facilita questões como execução, dispersão e custo. 

As melhorias apresentadas, comumente por alta tenacidade e resistência a flexão, por 

muito se apresenta como um ganho de eficieêcia mecânica porém, em termos de alta 

perfomance, é necessario melhorias que incremetem tenacidade, controle de fissuração, 

enrigecimento acompanhado de um menor espaçamento de fissuras, centenas de vezes maior 

do que os materiais convencionais, tornando-o um Compósito Cimentícios de Engenharia 

(CCE).  

Essas propriedades são únicas do ECC e só podem ser alcançadas quando certas 

condições são atendidas. A interface fibra-matriz são alguns dos parâmetros micro-mecânicos 

que regem o desempenho do compósito (LI et al., 2004). Estas interferências na zona de 

transição são obtidas com adições minerais e modificações nas características de seus 

agregados, objetivando melhor reologia da mistura, dispersão e ancoragem das fibras. Com 

estes parâmetros, pesquisadores estudam o comportamento mecânico dos materiais 

cimentícios avaliando a influência do volume de fibra, adições minerais e sua relação com a 

melhoria na resistência e durabilidade dos compósitos, bem como a influência da 

granulometria dos agregados e a influência da utilização de fibras longas e curtas. Estes 

parâmetros podem ser observados pelo levantamento feito por Li (2004).  

Quanto ao tipo de fibra, as poliméricas possuem grande vantagem por apresentarem 

baixo custo e por terem baixo módulo em relação às fibras de aço. Não apenas o seu valor, 

mas também suas características físicas as tornam mais atrativas. 

 

2.6 ADESÃO FIBRA-MATRIZ 
 

Segundo Silva et al., (2010; 2011), a fibra de sisal apresenta excelente resistência à 

tração, mas baixa aderência fibra-matriz a qual, de acordo com Tolefo Filho (1997) e Silva 

(2011), a aderencia da fibra de sisal a matriz cimenticea varia entre 0,32 e 0,72 MPa.  

Fibras de aço, comumente aplicadas em matrizes a base de cimento portland, 

apresentam tensões de adesão fibra-matriz superior as de sisal e de acordo com a sua 

geometria e tipo de matriz podem atingir valores que variam de 2,76 a 14,5 MPa (Markovich 

et al., 2001; Kim et al., 2007).  
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Já as fibras sintéticas como nylon, kevlar e prolipropileno apresentam tensões 

máximas de arrancamento  de  0,051, 0,19 e 0,32 MPa, respectivamente (BENTUR & 

MINDESS, 2007).  

Em sua pesquisa, Wang e Li avaliaram a influencia do tratamento de fibras de PVA 

com a aplicação de revestimento oleoso, visando a perda de adesao fibra matriz, envitando o 

rompimento da fibra, comparando resistencia adesional e comporatmento mecanico a traçao 

dos compositos. 

A aplicação do agente oleoso se mostrou eficiente para diminuição da adesão fibra-

matriz, observada em ensaios de arrancamento individuais. A aplicaçao de 1,2% permitiu a 

redução de 2,5 para 1 MPa na adesao fricicional, de 4,5 para 1,5 J/m2 na adesào quimica, e 

promoveu uma elevação de 1 para 4,5% na capacidade de deformaçao dos compósitos. 

A adesão foi verificada atraves de ensaios de pullout em fibras individuais. A 

modificação da superficie das fibras melhorou as propriedades entre fibra e matriz. De forma 

natural, as fibras de sisal apresentam diferentes morfologias que interferem na adesão fibra 

matriz.  

Silva et al., 2009 constatou que a moforlogia da fibra de sisal interfere diretamente na 

resistência a adesão. Em sua pesquisa, três diferentes geometrias de seções transversais foram 

avaliadas: ferradura (a), arco (b) e arco helicoidal (c). Os maiores valores de adesão foram 

atribuidos a última forma, com média de 0,92 e 0,42 MPa para resistencias adesional e 

friccional, respectivamente (Figura 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 –Curva Típica de tensão x Diferentes morfologias da fibra de sisal: 
(a) ferradura, (b) arco e (c) arco retorcido (Silva, 2009) 
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Mesmo apresentando valores de tensão de adesão próximos ao das fibras sintéticas, a 

baixa adesão química e alta capacidade de absorção de água das fibras de sisal, provocam 

variações em seu volume conferindo grande perda de contato com a matriz (LI et al., 2008).  

Dessa forma se faz necessário um grande comprimento de ancoragem para que a fibra 

possa atingir a máxima tensão de tração antes de ser arrancada da matriz. A carga máxima de 

arrancamento é diretamente influenciada pelo comprimento do reforço.   

Em sua pesquisa, Silva et al. (2011) encontrou valores médios de carga de 2,2 e 8,07 

N para comprimentos de 10 a 40 mm, respectivamente, sendo o mesmo comportamento 

observado por Singh (2004), com fibras de proplipropileno. 

Tendo em vista tal deficiência, são necessárias modificações, seja na matriz ou nas 

fibras, aplicando tratamentos, químicos ou físicos, capazes de aumentar a capacidade de 

interação fibra-matriz, proporcionando uma melhor distribuição de tensões para o reforço, 

conferindo assim, um melhor comportamento mecânico ao compósito.  

A substituição parcial de cimento por micro-sílica e escória conferiu aumento no valor 

da carga adesional em cerca de 24% (MARKOVICH et al., 2001). Esse aumento está 

relacionado com a finura da escória e da micro-sílica que reduziu a porosidade da zona de 

transição, melhorando a aderência fibra-matriz.  

Quanto a redução da hidrofilicidade, ciclagens em água e em ácido acético, aplicadas 

por Claramunt et al. e Lopes (2010), respectivamente, promoveram uma menor expansão 

volumétrica de polpas e fibras, bem como modificações em suas propriedades mecânicas. No 

caso das fibras, ocorreram reduções na resistência a tração e na capacidade de deformação, 

demonstrando enrijecimento da sua estrutura. 

Claramunt (2008), aplicou tratamento de ciclagens de secagem e molhagem em polpas 

de pinus, visando estabilizar dimensionalmente seu reforço. As polpas eram secas a 60ºC em 

uma estufa com circulação de ar por 7 horas e após este processo eram imersas em água 

durate a noite, repetindo este processo em até quatro vezes.  

Após os tratamentos, as polpas foram analisadas atraves de um equipamento de análise 

óptica, atravez do método de luz polarizada, capaz de determinar medidas de mais de 10.000 

fibras por análise (Figura 2.6). Foi possível avaliar uma diminuição na capacidade de 

absorção de água, bem como um ganho de estabilidade dimensional por parte das microfibras. 

 

 



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Micrografia de Varreduta de Eletróns: (a) polpa inicialmente alvejada (b) 
polpa não alvejada (Claramunt, 2008) 

 

Além do tratamento apontado por Claramunt (2008), outros autores desenvolveram 

diferentes metodos de tratamento superficial visando a melhoria da interface fibra-matriz, seja 

por estabilidade dimensional ou por processos físicos de alteração na estrutura da fibra.  

Outros autores aplicaram diversos tratamentos nas fibras visando melhorar a sua 

adesão a matriz. Angrizani (2006), tratou suas fibras com água destilada, imergindo-as por 

uma hora e após isto foram secas em estufa com circulação de ar por 2 horas a 60°C.  

SELVAM (2007) tratou superficialmente as fibras de coco segundo processo 

desenvolvido pela Embrapa do Ceará. As fibras foram imersas em água quente a 80ºC por 

cerca de uma hora sob agitação.  

Após este período, as fibras foram lavadas em água corrente, e então secas em estufa 

por cerca de uma hora. As análises no MEV verificaram a eliminação da camada superficial 

aumentando a área de contato pela exposição das fibrilas (reentrâncias) e marcas globulares 

(saliências). Os resultados comprovaram que o tratamento é simples e eficaz para aplicações 

em compósitos de engenharia, e economicamente viável. Pode-se atestar que os resíduos 

foram minimizados com o tratamento com água quente, no entanto, deve-se observar que o 

tratamento não extraiu componentes internos da fibra o que implicaria em alterações nas 

propriedades mecânicas. 

Em um estudo preliminar, o tratamento em água morna foi realizado de acordo 

metodologia proposta por Selvam (2007). Após este período, as fibras foram lavadas em água 
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corrente, e então dispostas em estufa por cerca de 1 hora à mesma temperatura de 80ºC . 

Observou-se então o comportamento de desfibrilamento, como apresentado pela Figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Processo de desfibrilação das fibras de sisal após tratamento de ciclagens 
em água morna (0-25 ciclos) 

 

Machado (2007), utilizou um solução de Na(OH)2, hidróxido de sódio, 15% m/v, 

imergindo as fibras por 90 minutos em temperatura de 80 graus Celsius, sem agitação 

mecânica e depois lavadas com água corrente a fim de remover suas impurezas e substancias 

solúveis provenientes do tratamento químico. Após este processo, as fibras eram secas em 

estufa pelo mesmo período, finalizando assim um ciclo. O processo provoca danos as fibras 

mas a limpeza superficial promove melhor adesão da fibra com a matriz. 

A utilização de solução alcalina também foi aplicada por Acrinaze (2006), bem como 

o tratamento com água destilada. Em sua pesquisa, as fibras de sisal foram cortadas em três 

tamanhos diferentes: 1, 3 ou 5 cm.  

Após o corte, cada grupo foi fracionado em três partes, uma parte permaneceu sem 

tratamento de superfície, outra foi imersa em solução alcalina (NaOH)2 , e a outra foi 

submetida a um banho de água destilada (H2O). O tratamento químico foi realizado por 1 hora 

e após isto foram secas em estufa com circulação de ar por 2 horas à 60°C. 

Apesar da dispersão encontrada nos resultados, que deve ser atribuída à 

heterogeneidade das fibras naturais, foi possível observar um melhor desempenho geral nas 
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propriedades em amostras com fibras tratadas, apresentando maiores valores de resistência à 

tração e módulo.  

A resistência ao impacto, no entanto diminuiu para os compósitos com fibras tratadas 

com Na(OH)2 devido à fragilização das fibras.  

Analisando todos os resultados é possível  propor a imersão em água destilada como 

um tratamento de relação custo/benefício bem interessante pois mesmo não alterando 

significativamente algumas propriedades não mostrou danificar a fibra (ACRIZANI, 2006). 

Outro tratamento com soluções é observado na pesquisa de Lopes (2010). O 

tratamento aplicado foi denominado de Acetilação. Anterior ao tratamento de acetilação as 

fibras foram embebidas em uma solução aquosa de Na(OH)2 a 1% por 1 h; em seguida, foram 

repetidamente lavadas até que apresentassem pH neutro na solução de lavagem final e secadas 

em estufa a 60 °C, durante 24 h.  

Para a realização dos tratamentos de acetilação a metodologia adotada foi adaptada de 

d’Almeida et al. (2005), onde as amostras de fibras foram acondicionadas em um reator de 

condensação, sob agitação e em banho termostático com solução de anidrido acético e ácido 

acético, na proporção de 1,5:1,0 em massa.  

A cada 200 mL de solução foram adicionadas 5 gotas de ácido sulfúrico, como 

catalisador da mistura . Os tempos reacionais (contato entre fibras e solução) foram de 1 e 3 h, 

a temperaturas de 100 e 120 °C. Decorrido o tempo de reação as amostras foram lavadas 

inicialmente com água corrente e, finalmente, com destilada, onde permaneceram por 1h, 

apresentando pH entre 5-6 na solução de lavagem final; em seguida, foram secadas em estufa 

a 60 °C, durante 24 h, e armazenadas em dessecador com sílica gel até o momento dos 

ensaios. 

Como resultado,o tratamento de acetilação promoveu redução da hidrofilicidade nas 

fibras de sisal, em todas as condições estudadas. As fibras acetiladas por 3 h apresentaram 

reduções mais acentuadas na resistência mecânica, principalmente quanto à força e 

alongamento máximos suportados até a ruptura, demonstrando enrijecimento na estrutura das 

fibras. 

A acetilação a 120 °C por 1 h apresentou as melhores características físico-mecânicas 

dentre os tratamentos estudados com redução considerável da hidrofilicidade, perdas 

toleráveis nas propriedades mecânicas e incremento satisfatório de grupos apolares com o 

tratamento, bem como modificação em sua superficie (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 – Micrografias da superfície das fibras de sisal sem tratamento (a) e 
acetiladas por 1 h a 120 ºC (b) (Acrinazi, 2006) 

 

Além da aplicação de soluções, alguns processos físicos também foram aplicados para 

tentar melhorar a adesão das fibras de sisal. Processos como mercerização e despolpamento 

foram aplicados por Kin e Netravali (2010) e Zhong (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Tratamento de Mercerização (a) (KIN E NETRAVALI, 2010); 
Tratamento de Despolpamento (b) (ZHONG, 2011) 

 

A hornificação é um termo extensamente utilizado pela indústria de papel, bem como 

pela comunidade cientifica, para descrever as mudanças estruturais em polpas de fibras, 

provocadas por ciclos de molhagem e secagem (WEISE, 1998). 

A hornificação ocasiona uma perda na capacidade de retenção de água das fibras bem 

como redução na resistencia à tração (BRANCATO, 2008). 
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O grande ganho com este tratamento esta na perda, permanente, do inchamento da 

fibra, promovendo uma redução na capacidade de flexibilidade da fibra sendo estes pontos 

importantes para a resistencia da interação entre fibras (ZHANG, 2004). 

Após a molhagem e secagem, a parece celular entra em colapso, promovendo 

modificações em sua estrutura (Figura 2.10).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Esquema representativo de fibras saturadas, antes da hornificação, e 
fibras secas, após processo de hornificação (BRANCATO, 2008) 

 

Uma vez que as fibras sao  molhadas e secas, elas apresentam mudandas dimensionais. 

Zhang (2004) observou reduções de 8% na largura das fibras após um ciclo de molhagem e 

secagem em softwood bleached kreaft fibers. Não apenas modificacoes em sua estrutura 

externa mas a interna tambem é modificada (Figura 2.11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Microscopias de softwood bleached kraft fibers: (a) fibras sem 
tratamento; (b) fibra ciclada uma única vez. Redução da largura de 8% após o 

tratamento  (ZHANG, 2004) 

 

Além das modificações em suas dimensões, os efeitos da hornificacao são mensurados 

pela sua capacidade de retencao de agua (CRA) ou water retention value (WRV). Segundo 

Silva (2011), a análise consiste na correlação do índice de retenção de água (%H) das polpas 

antes e das polpas após serem submetidas à secagem (105°C, 24 horas). Em sua pesquisa a 

hornificação das fibras foi determinada segundo a equação:  
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(2.1) 

 

Onde: %H = percentual de hornificação; Wrv0 = índice de retenção de agua da polpa 

que não sofreu secagem; Wrv1 = índice de retenção de água da polpa que sofreu secagem. 

Segundo Stone (1968), um único ciclo é capaz de reduzir a penetração de agua de 1.25 

ml/g para 0,7 ml/g de softwood bleached sulfate pulp. 

Resultados experimentais encontrados por Claramunt et al. (2010) apontam que o 

processo de ciclagem em polpas diminuem o WRV, sendo mais significativos em polpas 

branqueadas. O autor tambem aponta que este comportamento resulta em estabilidade 

dimensional das fibras, podendo promover melhorias quando adicionadas em matrizes 

cimenticias, uma vez que irá diminuir a cristalização de hidroxido de cálcio na superficie das 

fibras. 

Existem varias hipóteses sobre as causas das hornificação. Embora todas revelem a 

diminuição na resistencia do papel e na capacidade de retenção de água, as causas exatas 

continuam em debate (BRANCATO, 2008). 

Inicialmente pensava-se que apos as ciclagens ocorria o fechamento, colapso, dos 

poros, porem, sem determinação do porquê que do fenomeno, ou o porquê que os poros não 

reabriam apos a secagem. (SCALALAN et al., 1997; STONE et al., 1986; THODE et al., 

1953) 

Outro mecanismo de entendimento esta na formação de pontes de hidrogenio 

irreversível entre as ficrilas e as microfibilas, impedindo a absorção (STONE et al., 1968). 

Na Figura 2.12 desenvolvida por (Laivins et al., 1998), o estado A representa uma 

fibra seca, e a D uma fibra totalmente saturada e expandida. De acordo com a hipótese da 

ponte de hidrogenio irreversivel, as microfibrilas que compoem a fibra seriam ligadas apos a 

secagem, e, prevenindo a expansao excessiva quando saturada novamente. 
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Figura 2.12 – Esquerda: Micrografica de força atômica apresentando a lamela média 
(Fahle´n et al. 2003); Direita: Modelo de modificação da parede secundária antes e 

após a hornificação (Laivins et al., 1993)  

 

A segunda hipotese esta fundada na mudandas quimicas que ocorrem nas fibras. 

Segundo a hipotese da Formação de ligações covalentes, a água pode penetrar completamente 

em áreas amorfas das fibras de celulose e quebrar pontes de hidrogenio, provocando o 

inchamento e flexibilidade, pontos que proporcionam uma boa adesao entre as fibras 

(Campbell 1959). 

Ligações covalentes que seguram cadeias de carboidratos com a fibra junto não são 

susceptiveis a quebras faceis (BACK, 1967). A remocao da água das cadeias de celulose 

proximas uma das outras, permitindo uma reação de reticulação. Contudo, nao existem 

evidencias diretas sobre a reação de reticulação nas fibras hornificadas. (GUMAGUL, 2005) 

Um aumento na cristanilidade da fibra é a terceira hipótese sobre o efeito da 

hornificação na estrutura da fibra. A celulose cristalina na fibra, é melhor ordenada em 

relação a amorfa, e menos suceptivel a penetração de água. (CAMPBELL, 1959) 

Estudos apontam o aumento no número e tamanho de regiões cristalinas em fibras 

após as ciclagens (FAHLEN, 2003). A perda de hemicelullose é uma provável causa da perda 

de retenção de água e resistência de adensão entre as fibrilas (WILLIS, 1984) 

Hemicelulose é bastante higroscopica em relação aos demais elementos das polpas 

(BIERMANN, 1996). Realizada apenas por sua disolução em água (HILLIS, 1984) 

 

 

Fibrilas da S2 

Hemicelulose e lignina 

Direção Tangencial 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 CIMENTO PORTLAND, METACAULINITA E CINZA VOLANTE 

 

O cimento utilizado neste trabalho foi o CP II F-32, composto com fíler calcário. Sua 

granulometria foi determinada por meio do equipamento Malvern MasrterSizer 2000, do 

laboratório de Técnicas Análiticas do Labest/COPPE/UFRJ. 

As análises termogravimétricas foram realizadas no equipamento modelo SDT Q600 

TGA/DTA/DSC Simultâneo da TA Instruments. O equipamento operou com taxa de 

aquecimento de 10 °C/min com temperatura ambiente até aproximadamente 1000 °C  em 

atmosfera de nitrogênio e fluxo do registrador de 100 mL/min.  

 

 Tabela 3.1– Composição e propriedade físicas do CP II F-32, metacaulinita e cinza 
volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

As metacaulinita utilizada no desenvolvimento desta pesquisa foi adiquirida da 

empresa Metacaulim do Brasil Indústria e Comercio LTDA enquanto que a cinza volante foi 

fornecida pela POZOFLY. O material foi análisado no Laboratorio de análises fisico-

quimicas – LabEST/COPPE/UFRJ para determinação da composição química. 

 

 

 

 

 

 

Propriedades Químicas e Físicas CP II F-32 Metacaulinita Cinza Volante 
CaO 73,090% 2,62 1,94 
SiO2 13,643% 51,2 51,58 
SO3 3,968% 0,09 1,51 

Al2O3 3,776% 35,30 28,24 

K2O 0,386% 0,97 3,39 
SrO 0,299% - - 
TiO2 0,299% 0,41 1,3 
MnO 0,064% 0,16 1,51 
ZnO 0,050% - - 
CuO 0,019% - - 

Densidade (g/cm3) 3,18 2,65 1,41 
Área superficial (m2/Kg) - 22,60 420 
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Figura 3.1 – Curva granulométrica do CP II F-32 e adições: cinza volante e 
metacaulinita 

 

Os resultados apontam uma matriz com a presença de hidroxido de cálcio, evento 
apresentado em temperaturas próximas a 400 ºC, bem como facilidade de cabornatação, 
evento em temperaturas proximas a 600ºC (ver Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Análise termogravimétrica do CP II F-32 
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3.1.2 AREIA 

 

Para a realização da presente pesquisa, foi utilizada uma areia quartzosa de rio, com 

massa específica de 2,67 g/cm3. Foram utilizadas partículas menores que 0,84 mm (ABNT 

Peneira nº 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Curva granulométrica da areia utilizada (a); comparatativo das curvas dos 
materiais finos com a areia (b) 

 

3.1.3 SUPERPLASTIFICANTE 

 

Foi utilizado um dispersante do tipo PA (Poliacrilato, Glenium 51) com teor de sólidos 

de 31,20 %, massa específica de 1.073 kg/m³ e pH 6,2. O método utilizado para avaliar a 

compatibilidade e o ponto de saturação do dispersante sobre as partículas finas foi o ensaio de 

fluidez de pastas através do uso do funil de Marsh, utilizado por Aïtcin (2000).  

O método consiste em medir o tempo que 1 litro de pasta leva para fluir através do 

funil com diâmetro pré-determinado, que no presente estudo foi de 5 mm. As medições do 

tempo de escoamento são feitas em intervalos de tempo pré-estabelecidos, de modo a verificar 

variações no tempo de fluxo de pastas. Os resultados apontam que para a mistura utilizada na 

pesquisa, o ponto de saturação dos materiais finos (cimento, metacaulinita e cinza volante) é 

de 0,95%. 
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Figura 3.4 – Curva do ponto de saturação do dispersante utilizado 

 

3.1.4 AGENTE MODIFICADOR DE VISCOSIDADE 

 

Para evitar a exsudação, segregação e manter a coesividade das argamassas, foi 

utilizado um agente modificador de viscosidade de nome comercial Rheomac UW 410, 

fabricado pela empresa BASF (Figura 3.5) 

O Rheomac UW 410 é um produto com base química de polímeros de celulose de alto 

peso molecular em forma de pó e de cor branca. O agente modificador de viscosidade foi 

adicionado à mistura úmida durante a produção das misturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Agente modificador de viscosidade Rheomac UW 410 
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3.1.5 FIBRAS DE SISAL 

 

As fibras de sisal utilizadas na pesquisa foram obtidas no Município de Valente-BA e 

foram fornecidas pela Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região 

Sisaleira (APAEB), antiga Associação dos Pequenos Agricultores. 

As fibras apresentavam comprimento variando de 90 cm a 100 cm e existia presença, 

em sua superfície, de resíduos oriundos do processo de extração, como açucares e mucilagens. 

Antes de serem preparadas para os tratamentos e moldagens dos compósitos, as fibras foram 

previamente lavadas em água quente (80 – 100ºC). 

Após a secagem as fibras foram escovadas para alinhamento, com auxilio de um 

“pente de pregos”, falicitando assim o seu corte. Os feixes alinhados foram cortados em 

comprimentos de 25, 37,5 e 50 mm com uma guilhotina (Figura 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Alinhamento e corte das fibras: pente de pregos (a); guilhotina para corte 
das fibras (b) 

 

3.2 TRATAMENTO DAS FIBRAS 

 

Visando melhorar a estabilidade dimensional da fibra de sisal, foi realizado tratamento 

de hornificação que consistiu na realização de 10 ciclos de molhagem (até sua saturação) e 

secagem (até constancia de massa). As seguintes variáveis foram monitoradas durante os 

ciclos de molhagem e secagem: variação dimensional (diâmetro da fibra) e capacidade de 

absorção de água. 
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Para definir a duração do ciclo de molhagem e secagem, três feixes de fibras, pesando 

300g, foram pesados para obtenção da massa seca ao ar (T=23 ºC), e, ao termino, imersos em 

água (T=21 ºC) até 24h. 

O peso úmido foi determinado a cada 60 minuntos até completar 24 horas (Ver Figura 

3.7). Como as diferenças de absorção entre 3 e 24h foram inferior a 7%, determinou-se tês 

horas como um tempo suficiente para promover a saturação das fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Relação entre ganho de massa em relação ao tempo no processo de 
ciclagem 

 

Para determinação do tempo de secagem três feixes de fibras pré-saturados por 3 horas 

foram secos a duas temperaturas: 60 e 80 ºC. Para a temperatura de 80ºC, o feixe atingiu 

constancia de massa, em 16h, enquanto que para a temperatura de com 60 ºC, o tempo de 

secagem foi de 21 horas (ver Figura 3.8). 
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Figura 3.8 – Relação entre perda de massa em relação ao tempo no processo de 
ciclagem 

 

A partir  desses resultados ficou determinado que o tempo de secagem a ser utilizado 

seria de 16h. Assim, o ciclo de molhagem e secagem consistiu na imersão das fibras em água 

(T∼23°C) por 3 horas e a secagem em estufa a uma temperatura de 80°C, por 16 horas.  

A estufa utilizada, produzida pela INTI equipamentos, quipada com um forno com 

controle eletrônico de temperatura, interligado a uma balança externa, digital Marte, com 

precisão de 0,01g (ver Figura 3.9). 
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Figura 3.9 – Forno utilizado para realização da hornificação: (a) vista esquemática; (b) 
fotografia do forno com as fibras posicionadas no suporte ligado a balança extena. 

 

A estufa foi aquecida a uma taxa de aquecimento de 1°C/min permanecendo nesta 

temperatura por 16 horas. Após as 16 horas de secagem a estufa foi resfriada naturalmente até 

atingir a temperatura de 23°C a fim de se evitar um possível choque térmico nas fibras.  

A Figura 3.10 mostra um ciclo de molhagem e secagem. Este procedimento foi 

repetido dez vezes para estabilizar dimensionalmente a fibra. 
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Figura 3.10 – Variação de massa e temperatura de um feixe de fibras para um ciclo 
completo de molhagem e secagem 

 

3.2.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DAS FIBRAS 
 

O procedimento para a obtenção do índice de absorção d’água (Iabs) seguiu 
metodologia proposta por Toledo Filho (1997). A Equação 3.1 foi utilizada para medir a 
capacidade de absorção d’água das fibras, onde: “Pest” representa o peso da fibra seca em 
estufa e “Pum” o peso úmido (após saturação). 

 

(Equação 3.2) 

 

Esta metodologia de análise da capacidade de absorção de fibras é similar a utilizada 

pela industria de papel, que denomina a capacidade de absorção de WRV (Water Retention 

Value), Valor de Retenção de Água, regida pela Norma TAPPI UM 256. 

 

3.2.2 AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DAS FIBRAS 
 

Para a análise da variação dimensional (área da seção transversal das fibras), foram 

cortadas longitudinalmente, dividindo-as em as áreas comuns, definidas como A0, para 

medição pré ciclagem e A10, para medição pós-ciclagem determinadas. Note que, sem a 
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ciclagem, estas medidas são identicas. O conrte foi realizado com uma lâmina, após a fibra ser 

saturada por 24 horas, evitando assim o esmagamento da região cortada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Medição da área da seção transversal de uma fibra antes e após o 
tratamento de hornificação 

 

Para realização das medidas, cada segmento da fibra foi fixada em um tubo de PVC, 
mantendo o alinhamento da fibra na direção longitudinal do tubo, de forma que fosse possível 
a visualização de sua área no microscópio ótico (Ver Figura 3.12). Para sua fixação, foi 
utilizada fita adesiva transparente.. Para realizar a medição, foram coladas escadas de  1 mm  
ao lado das fibras (Ver Figura 3.13).  

Para a realização desta medição foi acoplada ao microscópio Trinocular, marca 
QUIMIS, de refência M.Q740SZ-T uma máquina digital Sony SZ–CTV.  Com o Software 
ImageJ, as áreas foram realizadas medidas em condições de fibra saturada e seca (até 
constância de massa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 – Fixação e alinhamento da fibra no molde de PVC 
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Figura 3.13 – Medição do diâmetro das fibars de sisal no microscópio óptico 

 
3.2.3 ENSAIO DE ARRANCAMENTO 
 

O ensaio de arrancamento foi realizado em uma prensa eletrica Shimadzu AGX-
100kN com velocidade de deslocamento do travessão de de 0.1 mm/min. Foram ensaiados 32 
corpos de prova com comprimento de embebimento de 50 mm e 25 mm após 6 dias de cura 
em camara úmida (T=23ºC e UR= 100%), e um dia de secagem a uma temperatura de T= 
23ºC ± 1ºC e UR 43% ± 3. 

A moldagem consistiu no preenchimento manual, com a ajuda de uma palheta, similar 
ao processo de confeitaria (saco de confeitar). (Figura 3.14)  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Moldagem dos corpos-de-prova para ensaio de arrancamento 

Fibra 
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Para a moldagem das amostras duas placas prismáticas de acrílico com rebaixamento 
na sua parte central para permitir o encaixe do molde de PVC e com furo no centro para 
garantir o alinhamento da fibra foram utilizadas (ver Figura 3.15 e Figura 3.16). Após o 
preenchimento do molde com a matriz (ver Figura 3.14) a tampa superior foi encaixada e a 
fibra esticada. Após 24h, os corpos-de-prova foram desmoldados e levados para câmara 
úmida, onde permaneceram por seis dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Molde utilizado no ensaio de arrancamento (esquerda); detalhe do 
rebaixamento para encaixe do molde de PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 – Corte e vista frotal dos elementos do molde para CP do ensaio de 
arrancamento 
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Na Figura 3.17 é apresentada a configuração do ensaio de arrancamento. Pode-se notar 
que a fibra está posicionada no centro do molde de PVC, como ilustrado na figura anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Configuração do ensaio de arrancamento 

 

As curvas carga-deslocamento idealizadas são apresentadas na Figura 3.18. Nestas 
curvas, duas regiões são identificadas: uma primeira região, correspondente a zona linear 
elástica, na qual a aderência é admitida perfeita; a segunda região caracterizada pela 
propagação instável da fissura na interface fibra-matriz, com queda da carga de arrancamento; 
caracterizada pela ruptura total da ligação fibra-matriz e início do processo de arrancamento 
da fibra de dentro da matriz. A aderência existente é resultante do processo de aderência 
friccional. 
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Figura 3.18 – Curvas carga de arrancamento x deslocamento idealizadas. 

 

A tensão adesional e friccional foi obtida utilizando a seguinte equação: 

 

(3.3) 

 

 (3.4) 

 

Onde “Pad” é a carga de arrancamento, Pfr é a carga friccional, “l” é o comprimento 
de embebimento e “r” é o raio da fibra calculado através de imagem obtida por microscopia 
eletrônica de varredura. 

 

3.2.4 ENSAIOS DE TRAÇÃO DIRETA NAS FIBRAS 
 

Os ensaios foram realizados na prensa Shimadzu AGX-100kN utilizando uma célular 
de carga de 1kN e velocidade do travessão de 0.1 mm/seg. Foram utilizadas fibras com 
comprimento nominal de 50 mm presas a um molde de papel para alinhamento na máquina e 
aderência entre às garras superior e inferior (Figura 3.19). 
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Figura 3.19 – Configuração do ensaio de arrancamento (a);  garras e molde de papel  
(b) detalhe da fibra submetida à tração direta (c) 

 

Para o calculo da seção transversal da fibra foi utilizado um microscopio de varredura 
(MEV), JEOL JSM-6460. As medições da área de contorno da seção transversal da fibra 
foram realizadas com o auxílio do software ImageJ. As fibras foram previamente recobertas 
com aproximadamente 20 nm de ouro para se tornarem condutoras e mais adequadas à análise 
ao MEV. O MEV foi operado sob uma tensão de aceleração de 20 kV e uma distância de 
trabalho de aproximadamente 30 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 –  Imagem da sessão transversal de fibras de sisal 

 

A tensão de tração foi determinada utilizando a seguinte equação: 

A 

A 
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(3.5) 

 

Onde “Pmax” é a carga máxima de tração, “A” é a área da seção transversal. 

 

3.3 ANÁLISE MICROESTRUTURAL 

 

As análises foram realizadas no microscópio JEOL JSM-6460 do Laboratório 
Multiusuário de Microscopia Eletrônica e Microanálise (LABMIC) do Programa de 
Engenharia Metalúrgica e de Materiais (COPPE/UFRJ). As amostras foram previamente 
recobertas com ouro para se tornarem condutoras e mais adequadas à análise ao MEV. O 
MEV foi operado sob uma tensão de aceleração  entre 20 e 25 kV e uma distância de trabalho 
de aproximadamente 30 mm.  

Para a realização da análise microestrutural da seção transversal das fibras, as fibras 
foram cortadas com o auxílio de uma lâmina afiada, a fim de minimizar alteração na estrutura 
da fibra, que viesse a modificar os resultados.  Para melhorar a condição do corte, as fibras 
foram imersas em água por 48h e então submetidas ao corte. 

Foram avaliadas fibras curtas antes e após o tratamento de hornificação e fibras 
retiradas dos compósitos após 28 dias de idade. Tanto a superfície como a seção transversal 
das fibras foram analisadas por microscopia eletrônica.  

 

3.4 DOSAGEM DA MATRIZ 

 

A dosagem da matriz visou obeter uma matriz livre de hidróxido de cálcio (CH) e que 
apresentasse adequado comportamento reológico e mecânico. Em seu estudo, Lima (2004) 
utilizou metacaulinita produzida em laboratório, conseguindo consumir 100% de hidróxido de 
cálcio com substituição parcial do cimento por 30% e 40% de metacaulinita.  

Velasco et al. (2004), utilizaram uma metacaulinita comercial, menos reativa que a 
utilizada por Lima (2004), e observaram que, devido a menor reatividade, seria necessário a 
substituição do cimento por teores ainda mais altos de metacaulinita o que reduziria a reologia 
da mistura.  

Para minimizar esse efeito, Velasco et al. (2004), utilizaram teores de 25% e 30% de 
metacaulinita combinados com 20% e 25% de resíduo cerâmico, o que permitiu o consumo de 
100% do Ca(OH)2.  
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Melo Filho (2012) utilizou em sua matriz 50% de metacaulinita comercial como 
substituição do cimento portland. Melo Filho (2005) substituiu, em massa, 50% do cimento 
por metacaulinita e tijolo moído (30% de MC e 20% de TM). Os termogramas demonstrados 
por Melo Filho (2005) indicaram a ausência, nas misturas do Ca(OH)2. 

Em suas misturas, Melo Filho (2005) utilizou uma areia com diâmetro máximo (DM) 
de 1,18 mm e volume de superplastificante (SP) de 1,6% para que a mistura apresentasse um 
espalhamento de 30 ±1 cm.  

A matriz do presente estudo foi produzida com uma areia de diametro máximo de 840 
mm, cinza volante e metacaulinita comercial e cimento portland. Para avaliação do consumo 
de CH, foram realizadas análises térmicas diferenciais (DTA) e termogravimétricas (TG), ao 
final dos 28, 60 e 90 dias de idade. 

Ensaios de conscistência padrão foram realizados na matriz e nos compósitos com 
fibra curta, para avaliação do ponto de saturação do superplastificamente na matriz bem como 
a quantidade de aditivo para manter boas condições reológicas para as misturas com reforço 
fibroso (Figura 3.21). O ensaio de consistência padrão foi realizado de acordo com a NBR 
13276 (ABNT, 1995). 

 

 

 

 

  

Figura 3.21 – Ensaio de consistência padrão para avaliação da trabalhabilidade da 
matriz 

 

Os ensaios termogravimétricos indicaram que o consumo de hidróxido de cálcio foi 
obtido para a seguinte composição de materiais ciomenticíos: 33% de cimento, 27% 
metacaulinita e 40% cinza volante (Figura 3.22). 
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Figura 3.22 – Análise termogravimétrica da matriz cimentícea em diferentes idades 

 

Uma vez estabelecido o consumo dos materiais cimentíceos, a Tabela 3.2 mostra o 
traço de partida. Definiu-se a proporção de materiais cimentícios:areia de 2,0:1,0 e fator 
água/material cimentício de 0,4 e teor de superplastificante de 25 Kg/m3. 

Essa matriz foi escolhida tomando-se como base da matriz utilizada por Magalhães 
(2010) para a obtenção de compósitos com multipla fissuração na tração direta (SHCC) 
reforçados com fibras de PVC. A Tabela 3.2 mostra o consumo (Kg/m3) do traço utilizado na 
produção da matriz S 1.0 

 

Tabela 3.2– Traço da matriz utilizada 

MATRIZ (kg/m3) 
Nome CP Áreia MK CV Água SP* Esp.(mm) 

S 1.0 362 542 289 434 434 25 450 

*Sólidos de SP/MC 
 

Quando reforçado com 6% de fibra de sisal a matriz S 1.0 que apresentava 

espalhamento de 48 cm (ver Figura 3.23a) mostrou grande segregação (ver Figura 3.23b). 
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Figura 3.23 –(a) Espalhamento da matriz S 1.0; (b) Espalhamento da matriz reforçados 
com 6% de fibras de sisal de 50 mm de comprimento 

 

Para resolver esse problema, foram realizados ajustes na matriz, alterando os teores de 

SP e adicionando-a o agente modificador de viscosidade (VMA) A Tabela 3.3 mostra os 

consumos das misturas cntendo diferentes teores de VMA, enquanto a Figura 3.24 mostra os 

espalhamentos obtidos. 

 

Tabela 3.3– Dosagem das matrizes S.1.0, S.1.1, S.1.2, S.1.3 para os diferentes teores 
de VMA e SP (Consumo em Kg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 – Espalhamento do compósitos produzidos com diferentes teores de VMA 
e SP com 6% de fibras de sisal de 50 mm de comprimento 

 

MISTURAS C A CV MTK W VMA SP Esp. 

S 1.0 362 542 434 289 434 - 25,8 480 

S 1.1 362 542 434 289 434 0,2 59,2 395 

S 1.2 362 542 434 289 434 0,5 49,3 185 

S 1.3 362 542 434 289 434 0,8 31,2 230 

48 cm 

S 1.0 S 1.1 S 1.2 S 1.3 
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A mistura S 1.3 com 0,8 Kg/m3 de VMA e 31,2 Kg/m3 de SP mostrou-se trabalhavel e 

capaz de homogenizar reforço e matriz de forma eficaz, com boa dispersão de fibras e sem 

segregação (ver Figura 3.25). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 – Homogenização e disperção das fibras na matriz S 1.3 

 

Pequenos ajustem foram então realizados para as demais frações volumétricas e 
comprimentos de fibras. Os traços dos compósitos estão apresentados na Tabela 3.4 

 

Tabela 3.4– Traçao das misturas estudadas (Kg/m3) e valores de espalhamento 

COMPÓSITOS 
Vf (%) Lf (mm) SP (kg/m3) VMA (kg/m3) Esp.(mm) 

2 25 27 0,65 312.0 
2 50 27 0,65 310.2 
3 37.5 27 0,75 295.3 
4 25 29.2 0,8 290.1 
4 37.5 29.2 0,8 286.2 
4 50 29.2 0,8 278.1 
6 25 31.2 0,95 228.2 
6 50 31.2 0,95 230.0 
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Figura 3.26 – Desenho fatorial estabelecido para se avaliar a influência da adição de 
fibras e seu comprimento nas propriedades físicas e mecânicas dos compósitos 

 

3.5 PRODUÇÃO DOS COMPÓSITOS 

 

As misturas foram preparadas em uma argamassadeira com capacidade de 20l. Os 
passos para preparação das misturas consistiram em: 

• Mistura da água + superplastificante por 30 segundos na argamassadeira; 

• Mistura prévia (em sacos) dos materiais finos (1 minuto) e lançamento na 

argamassadeira (2 minutos); 

• Mistura dos materiais durante 2 minutos na velocidade 1; 

• Parada de 30 segundos para retirada de material retido na argamassadeira; 

• Mistura por mais 2 minutos na velocidade 2; 

• Lançamento do reforço fibroso por 2-6 minutos 

• Adição de VMA 

• Mistura por mais 2 minutos 
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Após este processo, as misturas foram dispostas em moldes de alumínio (Figura 3.27) 
com dimensões de 40 x 25 x 15 mm, com fundo e tampa de acrílico para propriciar um 
melhor acabamento. A Figura 3.28 ilustra o processo de moldagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 – Configuração dos moldes: Placas superiores e inferiores de acrílico (a); 
molde de alumínio (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 – Moldagem dos compósitos: Colocação do compósito no molde (a); 
Colocação da placa superior de acrílico (b-c) retirada de bolhas de ar (d) 
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3.6 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO COMPÓSITO 

3.6.1 ABSORÇÃO TOTAL 
 

A absorção de água (At) por imersão foi realizada com base na NBR 9778/2005, 

possibilitando a determinação do índice de vazios (Pt) e massa específica (ρr). O ensaio foi 

realizado em corpos-de-prova previamente secos em estufa à temperatura de 60  ̊C, até 

constância de massa.  

A constância de massa era alcançada quando a diferença entre duas pesagens 

sucessivas, em intervalos de 24 h, era inferior a 0,5 % da menor massa. A partir daí, os 

corpos-de-prova eram imersos em água à temperatura ambiente (23ºC), durante 72 h, e,  após 

isso, colocados em um recipiente com água, e levada à ebulição por um período de 5 h. 

Após resfriamento natural, os corpos-de-prova eram pesados em balança hidrostática e 

condição saturada superfície seca (Figura 3.29). 

Com os dados obtidos, efetuou-se os cálculos de absorção, índice de vazios e massa 

específica através das equações 3.6, 3.7 e 3.8. 

 

                                                    (3.6) 

 

                                                  (3.7) 

 

                                                               (3.8) 

 

Onde, At: absorção total; Iv: índice de vazios; ρ: massa específica; msat: massa do 

corpo-de-prova saturada em água, após fervura (superfície seca); ms : massa do corpo-de-

prova seca em estufa; mi : massa do corpo-de-prova saturada imersa em água (balança 

hidrostática). 
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Figura 3.29 – Ensaio de absorção por imersão total: (a) corpos-de-prova em estufa de 
60 ̊C para constância de massa; (b) imersão total por 72 h; (c) detalhe dos corpos-de-
prova imersos; (d) corpos-de-prova levados à ebulição após 72 h imersos; (e) pesagem 

dos corpos-de-prova imersos após fervura e; (f) pesagem dos corpos-de-prova 
saturados com superfície seca. 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

3.7.1 ENSAIOS DE COMPRESSÃO UNIAXIAL 
 

O ensaio foi realizado em uma máquina de ensaios universal modelo Shimadzu-1000 
kN a uma velocidade de deslocamento de 0,01 mm/min. Para realização do ensaio foram 
utilizados 5 corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 50 mm de diâmetro por 100 mm 
de altura, os quais foram ensaiados com idade de 28 dias. As moldagens dos corpos-de-prova 
foram realizadas conforme a NBR 7215 (1996). 

O ensaio foi realizado a uma taxa de 0,01 mm/min. A deformação axial do corpo-de-
prova consistiu na média fornecida por dois LVDT´s, acoplados por anéis metálicos 
posicionados na região central do corpo-de-prova. As deformações e o carregamento aplicado 
foram lidos por um sistema de aquisição de dados “ADS 2000”, de 16 bits, da marca Lynx. A 
Figura 3.30 ilustrada a configuração do ensaio. 
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Figura 3.30 – Esquema do ensaio de compressão uniaxial 

 

A partir das curvas  tensão x deformação das misturas submetidas ao ensaio de 
compressão foram calculados os valores médios de tensão máxima de compressão 
deformação na tensão maxima, módulo de elasticidade e índice de tenacidade na compressão, 
calculado até o nível de deformação de 6000µε, de acordo com Lima (2004). 

 

3.7.2 ENSAIOS DE TRAÇÃO NA FLEXÃO (QUATRO PONTOS) 
 

O ensaio foi realizado em uma máquina de ensaios eletro-mecânica modelo Shimadzu 
AGX, com célula de carga de 100 kN, e velocidade de deslocamento de 0,3 mm/min. Foram 
utilizados 3 corpos-de-prova com dimensões de 80 mm x 400 mm x 12 mm (largura x 
comprimento x espessura). Os corpos-de-prova foram retirados da câmara úmida e 
armazenados em uma sala com temperatura controlada de 21 ± 1 °C por 24h. 

Antes da execução dos ensaios os corpos-de-prova foram pintados de branco com uma 
tinta a base de água para realçar o aparecimento das fissuras. A Figura 22 mostra o dispositivo 
de ensaio com quatro apoios, montado sobre a máquina de ensaio. O sistema de aquisição de 
dados Trapézio foi utilizado para adquir a carga e a flecha no meio do vão por meio do sensor 
da prensa e um LVDT. Os pontos de carga distam entre si 100 mm e o vão entre apoios 
distam 300 mm.  

Devido a possíveis variações na altura dos corpos-de-prova ensaiados, os resultados 
foram expressos em tensão de tração na flexão, onde foi utilizada a equação 3.6 para o cálculo 
dessa tensão. A energia absorvida pelo corpo-de-prova equivale à área sob a curva do gráfico 
carga x deslocamento até uma deflexão de 20 mm.      

           



 

 

65 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.31 – Ensaio de flexão em quatro pontos 

 

Os resultados foram expressos em tensão de tração na flexão, onde foi utilizada a 
equação 4.1 para o cálculo da mesma. Foram ainda calculados os índices de tenacidade pelo 
método da RILEM (1984), calculando-se a área sob a curva do gráfico carga x deflexão até 
uma carga equivalente a 40% da carga de ruptura e dividindo-se o valor encontrado pela área 
da seção transversal, para esse calculo foi utilizado a equação 3.7, apresentadas a seguir. 

 

 (3.7) 

 

onde: 

σ = tensão de tração na flexão; 

M = momento de inércia; 

T = energia absorvida; 

b = largura da amostra;  

d = altura da amostra e 

A = área do gráfico carga x deflexão 

 

Para o cálculo do módulo de elasticidade dos compósitos através dos resultados dos 
ensaios de flexão, foi adotada a fórmula conhecida da resistência dos materiais. O módulo de 
elasticidade é obtido da equação de flecha no vão central em função da força aplicada a 
equação 3.8: 

 

Alerta 
sonoro 

LVDT 

Aplicação 
da carga 
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 (3.8) 

 

Onde P/δ é o coeficiente angular da reta obtida da curva P x δ (Carga x flecha) no 
trecho elástico. 

 

3.7.3 ENSAIOS DE TRAÇÃO DIRETA 
 

O ensaio foi realizado em uma máquina de ensaios eletro-mecânica modelo Shimadzu 
AGX, com célula de carga de 100 kN, e velocidade de deslocamento de 0,1 mm/min. Os 
deslocamentos axiais foram obtidos a partir da leitura média de fois LVDTs. Para realização 
do ensaio de tração direta, foram utilizados cinco corpos-de-prova prismaticos, com 
dimensões de 40 mm x 400 mm x 12 mm.  

Visando a obtenção da deformação do corpo-de-prova durante o carregamento, foi 
utilizado um aparato formado por suportes de alumínio onde foram acoplados os LVDT’s. 
Esses suportes foram fixados ao corpo-de-prova em quatro pontos, por parafusos, impedindo 
assim a sua rotação em relação ao eixo do corpo-de-prova.   

Na Figura 3.32 pode-se observar os suportes presos ao corpo-de-prova e na Figura 
3.33 a configuração do ensaio. Um perfil “L” metálico foi utilizado para manter o 
alinhamento dos suportes metalicos ao compo de prova durante a fixação dos parafusos. 

Para melhor alinhamento dos corpos-de-prova, foi utilizada uma guia laser para 
centralização dos corpos de prova (Figura 3.33).  
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Figura 3.32 – Configuração do sistema de montagem dos CPs para ensaio de tração 
(a); placas de fixação alinhadas (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 – Esquema do ensaio de tração direta  e verificação de alinhamento do CP 

 

A avaliação do padrão de fissuraçào foi realizada através de análise de imagens, 

realizada em diferentes estágios de deformação (para ensaios de tração direta) e deslocamento 

(para ensaios de flexão). Uma câmera digital CANON D90 com resolução de 10 Mega pixels, 

Placas 

metálicas 

Folhas de aderência 
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com Lente  Macro capturou imagens de alta resolução em intervalos de 60 s. As imagens 

foram usadas para medir formação, abertura,  propagação e espaçamento de fissuras (Figura 

3.34 e Figura 3.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 – Ensaio de tração direta montado e máquina fotográfica utilizada na 
obtenção do processo de fratura durante o ensaio de tração direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 – Sistema utilizado no registro do processo de fratura durante ensaio de 
flexão 
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Quanto ao processamento dessas imagens, foi utilizado o mesmo software de 

processamento digital ImageJ, utilizado por (Silva et al., 2011). Para quantificação do número 

de fissuras e cálculo de abertura de fissuras, foi utilizado metodologia utilizada por Magalhães 

(2010). O processo consiste em quantificar as fissuras que se originam em três linhas paralelas 

marcadas no corpo-de-prova (ver Figura 3.36). 

Para medida das fissuras, foram realizadas três leituras em cada fissura, permitindo 

assim, a obtenção das aberturas médias de cada fissura. Para a obtenção da densidade de 

fissuração na tração e flexão foi utilizada a equação 3.8: 

 

      (3.9) 

 

Onde: “d” é a densidade de fissuração; “n” é o número de fissuras; “L” é o 

comprimento da região de análise das fissuras, sendo 150 mm  para os ensaios de tração e 300 

mm para o ensaio de tração na flexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 – Linhas de referência para contagem das fissuras: Amostra ensaiada na 
flexão (a); amostra ensaiada na tração direta (b) 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DE HORNIFICAÇÃO NAS PROPRIEDADES DA FIBRA DE SISAL 

4.1.1 ALTERAÇÕES VISUAIS 

 

Após a realização dos 10 ciclos de molhagem e secagem uma perda da coloração 
original, dourada, das fibras de sisal foi observada (Figura 4.1). Acredita-se que esta perda 
tenha ocorrido devido a dissolução de resíduos, tais como graxas e ceras, da superfície das 
fibras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Alteração na coloração das fibras após 10 ciclos de molhagem e secagem: 
fibra sem tratamento (a) e fibra hornificada (b) 

 

4.1.2 ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

O tratamento de hornificação em água se mostrou efetivo quanto à diminuição da 
capacidade de absorção das fibras de sisal (ver Figura 4.2). É possível notar que, após 10 
ciclos (representado pelo ciclo 11), a variação na absorção das fibras é de cerca de 30%. 
Vale ressaltar que o ciclo 1 representa o processo de lavagem inicial das fibras, para retirada 
de resíduos oriundos de sua extração. 
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Figura 4.2 – Variação do indice de absorção de água das fibras de sisal após os ciclos 
de molhagem e secagem 

 

Este comportamento deve-se, como esperado, ao tratamento de hornificação das fibras 
de sisal. Após aplicar tratamentos de ciclagens em fibras de celulose, Brancato (2008) 
observou diminuições de até 50% na capacidade de retenção de água das fibras. 

 

4.1.3 VARIAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA FIBRA UTILIZANDO ANÁLISES TERMOGRAVIMÉTRICAS 

 

Na Figura 4.3 apresenta-se os resultados da análise térmogravimétrica das fibras com e 
sem tratamento. Verifica-se uma similaridade entre as curvas obtidas antes e após o 
tratamento, não sendo detectada nenhuma variação importante nas temperaturas em que eles 
ocorrem. 
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Figura 4.3 – Análise termogravimétrica das fibras de sisal antes e após tratamento de 
hornificação 

 

Observa-se que ocorreram diferentes perdas de massa em dois diferentes eventos 
termicos: o primeiro durante a fase de perda de água (~100ºC) e o segundo para perda de 
lignina, hemicelulose e celulose (~200 a 400ºC). Contudo, estas perdas foram em média de 
1% em relação a fibra não hornificada. 

Park et al., (2000) avaliou em sua pesquisa o mesmo parametro de perda de água por 
análises termogravimetricas. Em seu trabalho, a água retida na fibra e sua dificuldade de saida 
foi denominada de ‘hard-to-remove (HR) water content’. O mesmo comportamento foi 
encontrado em seus resultados, apresentando variações do HR na mesma faixa de grandeza 
para as amostra com e sem tratamento 

 

4.1.4 VARIAÇÃO DIMENSIONAL 

 

Na Figura 4.4, são apresentados os valores médios das áreas das seções transversais 
das fibras antes e após o tratamento de hornificação. Para as fibras sem tratamento, a área 
média das fibras secas foi de 0,027 mm2 e das fibras saturadas de 0,037 mm2 (diferença de 
27%). Após o tratamento, as fibras secas apresentaram seção média de 0,029 mm2 e saturada 
de 0,035 mm2 (diferença de 17%). Observe que, com o tratamento, ocorre uma redução 
expressiva na variação da seção transversal da fibra. Este também foi observado por Spence 
(2010), que ao aplicar o tratamento de hornificação percebeu uma diminuição no diâmetro das 
microfibras tratadas. 

9,671% 

75,791% 

8,376% 

74,323% 



 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Variação dimensional das fibras com a hornificação 

 

Como apresentado na revisão, várias hipóteses existem para explicar as mudanças na 
estrutura celular da fibra com a hornificação. Na Figura 4.5 mostra-se imagens de MEV das 
seções transversais das fibras submetidas ao tratamento de hornificação. Verifica-se pelas 
imagens, a redução do lúmen e uma expansão das paredes celulares, embora a área total da 
seção transversal seja reduzida. Sonwang et al. (2002) avaliaram as alterações dimensionais 
de fibras celulosicas com e sem hornificação. Segundo os autores, a aplicação do tratamento 
conferiu uma menor capacidade de inchamento das fibras. 
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Figura 4.5 – Sessão transversal e detalhe nas fibrocélulas de fibras tratadas (a-b) e não tratadas 
(c-d) 

 

Como apresentado na revisão, várias hipóteses existem para explicar as mudanças na 
estrutura celular da fibra com a hornificação. Na Figura 4.5 mostra-se imagens de MEV das 
seções transversais das fibras submetidas ao tratamento de hornificação. Verifica-se pelas 
imagens, a redução do lúmen e uma expansão das paredes celulares, embora a área total da 
seção transversal seja reduzida. Sonwang et al. (2002) avaliaram as alterações dimensionais 
de fibras celulosicas com e sem hornificação. Segundo o altor, a aplicação do tratamento 
conferiu uma menor capacidade de inchamento das fibras. 

 

4.1.5 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DA INTERFACE FIBRA-MATRIZ 

 

Na Figura 4.6 são apresentadas as características superficiais de fibras de sisal antes e 
após o  tratamento de hornificação. 
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Figura 4.6 – Superfícíe lateral de fibras de sisal tratadas (a) e não tratadas (b) 

 

Observando-se as fibras nota-se que a superfície das fibras tratada apresenta alguma 
“esfoliação” decorrente das lavagens aplicadas. Aumentos de 1.000 e 2.000 vezes foram 
aplicados para se observar seções transversais das fibras bem como os lúmens das fibrocélulas 
que sofreram alterações, provavelmente ocasionadas pela fadiga de expansao e retração. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Sessão transversal das fibras: hornificadas (a) não hornificadas (b) 

 

Para quantificar a influência da alteração, provocada na espessura das paredes das 
fibro-células, foram comparadas a área da sessão transversal com a área dos lumens. Para 
tanto foram selecionadas, aleatoriamente, 18 fibras, tratadas e não tratadas. Para esta análise 
foi utilizado o software de processamento de imagens, ImageJ. Os resultados dessas análise 
estão apresentados na Tabela 4.1. A análise, indicou que as fibras com tratamento possuem 
uma área da sessão transversal 26% menor que a fibra tratada. 
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Tabela 4.1– Valores médios de área total e a área do lumén de fibras de sisal 

 

4.1.6 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DIRETA 

 

Após a hornificação foram realizados os ensaio de tração direta nas fibras para 
avaliação de possíveis modificações no comportamento tensão x deformação. Na Figura 4.8, 
estão apresentadas as curvas das fibras tratadas e não tratadas, e na Tabela 4.2 são 
apresentados os valores de carga (N), de resistência à tração (Mpa) e módulo de elasticidade 
(E) das fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Curva τ x ε para as fibras não tratadas (a) e hornificadas (b) 

 

Tabela 4.2– Valores médios e desvio padrão de carga de ruptura, resistência à tração, deformação  e 
módulo de elasticidade de fibras não tratadas e submetidas ao processo de hornificação 

Tratamento 
Força de 
ruptura (N) 

Tensão de 
ruptura (MPa) 

Deformação de 
ruptura (mm/mm) 

Módulo de Elasticidade 
(GPa) 

Não tratada 10,28 (3,43) 453,23 (66,49) 0,03 (0,01) 20,16 (3,52) 

Hornificada 9,82 (2,22) 474,86 (26,46) 0,05 (0,01) 18,05 (2,75) 

 

                                           Sem tratameto                                           Com tratamento 

 Atotal 
(mm2) 

Alumen 
(mm2) 

Al/At      
(%) 

Atotal 
(mm2) 

Alumen 
(mm2) 

Al/At     
(%) 

Média 0,0217 0,0016 8,00 0,0292 0,0092 3,17 

Desv.Pad. 0,011 0,0018 7,70 0,014 0,002 1,82 
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A propriedade mais alterada com o tratamento de hornificação foi a capacidade de 
deformação das fibras de sisal (acréscimo de cerca de 60%). Uma redução no módulo de 
elasticidade (de cerca de 16%) e um acréscimo na tensão última (de cerca de 11%) também 
foram observados mas os desvios padrões medidos são bastante altos.  As variações não são 
significativamente diferentes. Esta analise estatística de avaliação de diferenças entre médias 
foi realizada por meio do teste F, um teste de comparações múltiplas. O teste de Tukey 
permite testar qualquer contraste entre duas médias de tratamentos. 

Ao aplicar o tratamento de hornificação em polpas, Spence et al. (2010) observaram  
um significante aumento na resistência á tração direta e da tenacidade das fibras. Relatou-se 
também a diminuição no modulo de elasticidade das fibras, de 6310 para 5040 MPa. Os 
autorores atribuiram esta modificação à hipótese de uma reorganização da hemicelulose 
durante o processo de secagem, sendo a hemicelulose o elemento de maior dissuloção em 
água, sendo também firmado por Salmén et al. (2004).  

 

4.1.7 ADERÊNCIA FIBRA MATRIZ 

 

Na Figura 4.10 e Figura 4.11 estão apresentadas as curvas de arrancamento dos 
ensaios realizados para as fibras com comprimento de embebimento de 25 e 50 mm, 
hornificadas e não hornificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Curva carga x deslocamento para comprimento de embebimento de 25 
mm 

 

 

Fibra não hornificada 

Fibra hornificada 
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Figura 4.10 – Curva carga x deslocamento para comprimento de embebimento de 50 
mm 

 

Os resultados do ensaio de arrancamento com a hornificação apontam melhoria quanto 
a capacidade de ancoragem da fibra à matriz. Esta melhoria foi observada tanto para o 
comprimento de embebimento de 25 mm como para 50 mm, sendo observados acréscimos 
tanto na carga de decoesão quanto na de arrancamento. 

Os resultados obtidos indicam que para o comprimento de embebimento de 50 mm, 
ocorreu o rompimento da fibra para maioria das amostras ensaidas (seja a ruptura da fibra no 
exterior do corpo de prova (ver Figura 4.11) ou no interior da amostra (ver Figura 4.12)). 

A ruptura das fibras nos corpos-de-prova com 50 mm é um indício de que esse 
comprimento é suficiente para que a resistência à tração da fibra seja atingida. Este 
comportamento foi também observado por Toledo Filho (1997) para fibras de mesmo 
comprimento. 

Embora esse comportamento tenha ocorrido tanto para as fibras tratadas quanto nas 
não tratadas, observa-se que para o mesmo nível de arrancamento da fibra, as cargas mais 
altas são observadas para o caso das fibras hornificadas. Por exemplo, para um arrancamento 
de 0,5 mm, a carga nos ensaios realizados em amostras não hornificadas variou de 3 a 6N 
enquanto que para as fibras hornificadas a carga necessária variou de 5 a 9N. 

No caso de ensaios realizados com o comprimento de 25 mm as amostras também 
indicam comportamento similar. Por exemplo, enquanto que para as fibras de 25 mm não 
hornificadas o fim da aderência adesional se iniciou para um deslocamento médio de 0,66mm 
e carga média de 3,7 N, para as fibras hornificadas o deslocamento médio foi de 0,26 mm e a 
carga adesional média foi de 4,5 N (ver Tabela 4.3). 

Fibra não hornificada 

Fibra hornificada 
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Figura 4.11 – Rompimento da fibra no exterior do CP durante ensaio de arrancamento 
de fibra não tratada 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Corpo-de-prova de ensaio de arrancamento de fibra tratada rompido 
longitudinalmente (a); (b) Impressão da fibra na matriz; (b) Ruptura da fibra durante 

ensaio de arrancamento (c) 

Na Tabela 4.3, apresenta-se os valores médios de carga adesional (Pad), carga 
friccional (Pfr), deslocamento adesional (Dad), deslocamento friccional (Dfr), tensão 
adesional (σad), tensão friccional (σfr) e inclinação do ramo adesional (rigidez), seguido de 
seus coeficientes de variação. Os resultados apresentados indicam que,  com a hornificação, 
ocorre um acréscimo de cerca de 30% na tensão adesional para os dois comprimentos de fibra 
estudados. A inclinação do ramo adesional foi aumentada de cerca de 9 para 21N/mm para o 
comprimento de embebimento de 25 mm e de 34 para 47N/mm para as amostras hornificadas 
com comprimento de 25mm e 50mm, respectivamente. 

No caso das fibras com 25 mm, nota-se que a tensão friccional é aumentada em cerca 
de 33%. É importante ressaltar que a tensão friccional não foi calculada para a fibra com 50 
mm de embebimento, já que não houve deslizamento friccional durante o teste. 
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Tabela 4.3– Influência do tratamento na carga e deslocamento adesional, tensão friccional e rigidez 

L (mm) Tratamento Pad(N) Dad (mm) σσσσad (MPa) Pfr (N) Dfr (mm) σσσσfr (MPa) 
Rigidez 
(N/mm) 

25 

Natural 3,73 (1,02) 0,66 (0,19) 0,30 (0,08) 2,56 (0,72) 0,92 (0,25) 0,18 (0,04) 9,31 (4,39) 

Tratada 4,53 (1,07) 0,26 (0,12) 0,42 (0,08) 3,88 (0,77) 0.37 (0,13) 0,27 (0,03) 20,60 (6,37) 

50 

Natural 6,35 (1,15) 0.97 (0,46) 0,32 (0,09) - - - 33,83 (16,04) 

Tratada 8,46 (2,73) 1.31 (0,42) 0,43 (0,07) - - - 47,29 (13,15) 

 

As modificações promovidas na estrutura da fibra de sisal devido ao tratamento 
resultaram na melhor adesão fibra-matriz. Análises microestruturais apresentadas na Figura 
4.13 mostram matendo uma área de contato relativamente intacta. Na Figura 4.14 observa-se  
as impressões deixadas pela fibra de sisal hornificada na matriz cimenticea, indicando a 
ausência dos grandes vazios na região interfacial decorrente da secagem das fibras observados 
por Toledo Filho, 1997. Na Figura Figura 4.15 nota-se uma grande quantidade de produtos de 
hidratação aderidos à superficie da fibra, o que também justifica os melhores resultados 
obtidos para as fibras hornificadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Interface fibra de sisal hornificada-matriz: fibra fraturada (a) e ampliação da refiao da 
interface indicando alta integridade (b) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Impressão da fibra de sisal hornificada na matriz (a) e ampliação (b) 
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Supõe-se que este comportamento seja responsável pela grande quantidade de 
produtos de hidratação aderidos a superficie da fibra (ver Figura 4.15) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – interface da fibra de sisal em uma zona fraturada: boa adesão da fibra a 
matriz e fibra coberta por produtos de hidratação do cimento 

 

4.2 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE FIBRAS NAS PROPRIEDADES DOS COMPÓSITOS 

4.2.1 ABSORÇÃO TOTAL, INDICE DE VAZIOS E MASSA ESPECÍFICA DOS COMPÓSITOS 
 

Os valores médios de absorção de água, porosidade total e massa específica real dos 
compósitos reforçados, com fibras não tratadas, estão apresentados na Tabela 4.4, juntamente 
com seus respectivos valores de coeficiente de variação, e apresentados na Figura 4.16. 

 

Tabela 4.4– Valores médios, com desvio padrão, de absorção de água, porosidade total 
e massa específica dos compósitos. 

Mistura At (%) Desvpad Pt (%) Desvpad ρ (g/cm3) Desvpad 

Matriz 4,97 ±0,10 9,16 ±0,54 2,16 ±0,22 

2% - 25 mm 5,97 ±0,29 11,46 ±1,48 2,17 ±0,07 

2% - 50 mm 6,79 ±0,06 12,13 ±0,48 2,15 ±0,18 

3% - 37,5 mm 6,89 ±0,13 12,43 ±0,37 2,15 ±0,07 

4% - 25 mm 8,21 ±0,14 16,12 ±1,09 2,13 ±0,08 

4% - 37,5 mm 8,46 ±0,40 16,34 ±1,46 2,14 ±0,09 

4% - 50 mm 8,54 ±0,08 16,97 ±1,10 2,13 ±0,22 

6% - 25 mm 9,45 ±0,75 19,16 ±0,47 2,13 ±0,26 

6% - 50 mm 10,10 ±2,12 20,31 ±0,27 2,11 ±0,23 
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Os valores de absorção e porosidade total apresentaram acréscimos graduais com o 
aumento do comprimento das fibras e de sua fração volumétrica (ver Figura 4.16). Um 
decréscimo de 2,5% foi observado na massa específica dos compósitos com o aumento do 
volume e comprimento fibras. Este comportamento está relacionado tanto com a menor massa 
específica das fibras de sisal quanto com a possibilidade de se deixar uma maior quantidade 
de ar aprisionado na matriz devido a dificuldade de moldagem das misturas com maior 
volume de reforço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Propriedades físicas dos compósitos reforçados com fibras de sisal não 
tratadas 

 

Na Figura 4.17 estão apresentadas as propriedades físicas dos compósitos com mesmo 
volume de reforço, para diferentes comprimentos de fibra. Os resultados indicam que os 
compósitos produzidos com fibras de maior comprimento apresentaram uma tendência de 
acréscimo nos valores de porosidade total e absorção. As mudanças são, no entanto, inferiores 
a 10%. A massa específica, por sua vez, apresentou redução de até 2% com o acréscimo do 
comprimento das fibras, não apresentando relevância estatística. 
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Figura 4.17 – Propriedades físicas de compósitos reforçados com 2, 4 e 6% de fibras 
de sisal de diferentes comprimentos 

 

Para os compósitos com  mesmo comprimento e diferentes volumes de fibras, os 
resultados indicaram que quanto maior o teor de fibras, maior é a absorção de água do 
compósito e porosidade das misturas e menor sua massa específica. 

Quando os teores de 4% e 6% de fibras foram adicionados à matriz, verificou-se a 
ocorrência de acréscimos de 28% e 36,82%, respectivamente na ansorção e porosidade, em 
comparação aos teores de 2%. A mesma análise para o comprimento de 50 mm, indica um 
acréscimo na ordem de 32,8% e 43% para os teores de 4% e 6% de fibras (em comparação ao 
ao teor de 2%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Propriedades físicas de compósitos reforçados com 2, 3 e 4% de fibras 

de sisal com 25 e 37,5 mm de comprimento e compósitos reforçados com 2, 4 e 6% de 

fibras com 50 mm de comprimento 
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São apresentadas na Tabela 4.5 e Tabela 4.6 os resultados da análise fatorial realizada 
(ver Figura 4.19). Para avaliar a confiabilidade dos valores obtidos pela análise fatorial, foram 
comparados os valores preditos pela análise com os valores experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Quadro fatorial das variáveis aplicadas 

 

Ab = 3,38 + 0,909167.Vf + 0,035467.Lf – 0,001533.Vf.Lf                                                 (4.1) 

Pt = 5,7975 + 2,236667.Vf + 0,045800.Lf – 0,003033.Vf.Lf                                               (4.2) 

ρ = 2,206667 – 0,01.Vf + 0,0008.Lf                                                                                      (4.3) 

 

Tabela 4.5 – Predição de valores intermediários resultantes da análise fatorial do 

resultados do ensaio de absorção total 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 6.82 6.89 1.11 

4 25 8.20 8.21 1.00 

4 50 8.94 8.54 1.04 

 

 

 

 

Comprimento (mm) 

Volume (%) 

50 

25 

2 6 4 

37,5 



 

 

85 

 

Tabela 4.6 – Predição de valores intermediários resultantes da análise fatorial do 

resultados do ensaio de índice de vazios 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 12.52 12.43 1.00 

4 25 16.09 16.12 0.99 

4 50 16.82 16.97 0.98 

 

Tabela 4.7 – Predição de valores intermediários resultantes da análise fatorial do 

resultados do ensaio de massa específica 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 2.15 2.15 0 

4 25 2.12 2.13 0.99 

4 50 2.13 2.13 0 

 

Diante da comparação dos valores preditos e experimentais, testadas a níveis de 
confiança de 95%, observa-se que os valores preditos apresentam erros máximos de 1%,  
indicando que as equações fornecidas pelo método não bastante adequadas.  

Quanto a influência das variáveis avaliadas, observou-se que o volume de fibras é 
mais relevante que o comprimento para as alterações nos valores de absorção total e índice de 
vazios. As superficies de respostas das análises para as propriedades absorção total e índice de 
vazios são apresentados na Figura 4.20. De acordo com a análise, os níveis de variações 
nessas propriedades decorrentes da variável fração volumétrica são maiores  que aquelas 
observadas para a variável comprimento de fibras.  
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Figura 4.20 – Superfície de resposta da análise fatorial dos resultados do 

ensaios de Absorção total e Indice de vazios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Superfície de resposta da análise fatorial dos resultados do ensaio 

de massa específica 

 

A mesma tendência foi observada por Melo Filho (2012), que observou, para 
compósitos produzidos com fibras de sisal de 25 mm de comprimento, que quando 2%, 4% e 
6% de fibras são adicionados à matriz, acréscimos de 28 %, 36% e 58%, respectivamente, são 
observados na absorção de água da matriz. Para os compósitos reforçados com fibras de 50 
mm de comprimento, Melo Filho (2012) observou acréscimos de 33% e 94%, 
respectivamente, quando 2% e 4% de fibras de sisal foram utilizadas como reforço. Com 
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relação aos valores de massa específica, o autor obteve valores na ordem de 2,1-2,3 g/cm3 
para as suas misturas estudadas. 

 

4.2.2 COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS COMPÓSITOS 

4.2.2.1 COMPRESSÃO UNIAXIAL 

 

Os ensaios de compressão foram realizados apenas nos compósitos reforçados com 
fibras não hornificadas. Na Figura 4.22, estão apresentadas curvas tensão x deformação 
típicas obtidas dos ensaios de resistência à compressão, executados após 28 dias de idade. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4.22 – Curvas típicas tensão x deformação para diferentes teores de de fibras de 

sisal não tratadas: Lf = 25 e 37,5 mm (a) e Lf = 50 mm (b) 

 

Na Tabela 4.8, são apresentados os resultados da tensão máxima (σmáx), deformação 
máxima (µε), módulo de elasticidade (E) e tenacidade (ITC), seguidos de seus respectivos 
coeficientes de variação (CV). 
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Tabela 4.8 – Propriedades mecânicas dos compósitos submetidos ao ensaio de 

compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando as curvas tensão x deformação é possível verificar que a resistência 
diminui com o aumento do volume e comprimento das fibras de sisal. Esse comportamento é 
atribuido a um maior emaranhamento e/ou enrolamento do reforço durante o processo de 
amassamento das misturas, reduzindo a sua dispersão e ocasionando um maior número de 
poros e vazios. Comportamento similar foi observado por Toledo Filho (1997), Lima (2004) e 
Melo Filho (2012) para compósitos reforçados com fibras curtas de sisal. 

A propriedade que teve a maior queda com a adição de fibras foi  a deformação 
máxima (média de 23%), seguida da tensão de ruptura (queda de 19%) e, por último, módulo 
de elasticidade com queda de 8%. 

Mesmo com esta tendência de queda, algumas variações não foram significativas. Por 
exemplo, os valores de deformação de compósitos com 2 e 4% de fibras de 25 mm não foram 
estatisticamente diferentes, sendo este comportamento contrário pra as misturas com 50 e 37,5 
mm. Para compósitos com fibras de comprimento de 50 mm, as diferenças na capacidade de 
deformação foram mais expressivas. Contudo, a adição de fibras com maior comprimento 
resultou em uma maior absorção de energia. Observando as curvas tensão x deformação 
percebe-se que à medida que o volume de fibras é aumentado, a inclinação do ramo pós-pico 
apresenta uma redução, o que mostra uma grande capacidade de absorção de energia dos 
compósitos. Para as misturas com 4 e 6% de fibras, observa-se que a variação do 
comprimento não proporcionou diferenças significativas nos valores encontrados. Os valores 

Misturas σmax – CV  

(Mpa)   (%) 

εmax – CV 

( µε )   (%) 

Ec – CV 

(Gpa)   (%) 

ITCc – CV 

( kJ/m2)   (%) 

Matriz 33,56 – 4,39 5273,44 – 1,38 13,27 – 2,34 0,02 – 1,87 

2% - 25 mm 26,40 – 3,21 2987,67 – 7,32 12,62 – 2,32 0,93 – 15,31 

2% - 50 mm 27,39 – 2,18 4498,29 – 4,31 12,59 – 4,56 2,27 – 21,87 

3% - 37,5 mm 26,15 – 1,78 3131,10 – 2,37 11,41 – 5,32 3,25 – 8,76 

4% - 25 mm 23,27 – 5,32 3045,65 – 4,32 11,40 – 5,21 2,93 – 2,14 

4% - 37,5 mm 20,21 – 2,12 2788,52 – 0,23 11,65 – 3,18 3,01 – 3,14 

4% - 50 mm 23.06 – 4,67 3161,07 – 5,66 11,99 – 7,32 3,14 –4,32 

6% - 25 mm 19,16 – 2,91 2450,12 – 0,35 11,12 – 3,16 3,18 – 3,02 

6% - 50 mm 18,90 – 1,08 2387,02 – 0,92 10,98 – 3,29 3,26 – 7,26 
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de tenacidade (ITC), calculados até uma deformação de 6000 µε, não são, segundo a 
ANOVA,  estatisticamente diferentes (tanto em relação a variação de volume quanto de 
comprimento de fibra). 

O efeito do teor de fibras nos módulos de elasticidade dos compósitos seguiu a mesma 
tendência apresentada para a resistência, ou seja, decréscimo desta propriedade para teores 
mais elevados de fibras. A mudança do comprimento das fibras para todos os volumes não 
influenciou significantivamente nos valores de módulo de elasticidade. Para as amostras com 
25 mm, o aumento de 4 para 6% não foi significativa, enquanto que o aumento de adição de 2 
para 4% foi relevante. O mesmo comportamento foi observado para as misturas com 37,5 e 50 
mm. 

Na Figura 4.23 apresenta-se a variação resistência dos compósitos estudados com a 
porosidade. Para o teor de 4% de fibras o aumento no comprimento de 25 para 50 mm não 
alterou expressivamente a porosidade e resistência da mistura. Quando o teor de fibras 
permanece o mesmo e o comprimento das fibras passa de Lf = 25 mm para Lf = 50 mm, 
observa-se uma queda na resistência dos compósitos (reduçao de 25%, 41% e 48% para os 
teores de 3%, 4% e 6%, respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – (esquerda) correlação entre resistência a compressão e porosidade; (direita) 

Comparação entre tenacidade x capacidade de deformação 

 

Quando comparamos os valores máximos de redução da resistência à compressão com 
os obtidos por Melo Filho (2012), observa-se que o autor obteve reduções de cerca de 43% 
para as misturas com 4% de fibras de sisal de 50 mm de comprimento enquanto que essa 
mesma magnitude de redução só foi observada no presente estudo para a mistura produzida 
com 6% de fibra de 50 mm de comprimento. 
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Quanto aos modos de ruptura, os compósitos reforçados com os teores de 2%, 3%, 4% 
e 6% apresentaram fratura colunar, tanto para as misturas reforçadas com fibras de 25 e 37,5 
mm de comprimento quanto para as misturas com fibras de 50 mm de comprimento. A 
medida que o volume de fibras era aumentado uma maior integridade dos corpos-de-prova era 
observada (ver Figura 4.23).  

A perda de resistência com o aumento da adição de fibras também foi apresentado por 
Toledo Filho (1997) e Lima (2004). Compósitos com adição de 3% de sisal com comprimento 
de 25 mm obtiveram redução média de 25% em sua resistência. 

Lima (2004) ao adicionar 2% de fibras de sisal obteve uma redução de 26,35 e 47% 
em suas matrizes M1 e M3, respectivamente. Melo Filho (2012) também encontrou estas 
reduções. Em suas adições de 2% e 4% de fibars com 50 mm ocorreram quedras de 20 e 
42,7% na resistência à compressão. 

Comparando estas reduções apresentadas na literatura com as da presente pesquisa, é 
possível apontar que a matriz utilizada no presente estudo permitiu uma melhor dispersão das 
fibras garantindo maior homogeneidade e reduzindo a quantidade de vazios. Resultados de 
Melho Filho (2012) mostram  que a porosidade das  suas misturas reforçadas com 4% de 
fibras de 50 mm foi de 20% e a resistência à compressão 42,7% menor que a da matriz. 
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Figura 4.24 – Ruptura à Compressão: (a) Matriz; (b) 2%; (c) 3%; (d) 4%; (e) 6%-

25mm; (f) 6%-50mm 

 

A análise fatorial dos resultados de resistência à comporessão resultou na superfície de 
resposta mostrada na Figura 4.25. A regressão linear resultou  na seguinte equação para a 
resistência à compressão: 

 

Fc = bo + b1.Vf + b2.Lf +b12.Vf.Lf                                                                                                       (4.4) 

 

Fc = 26,990 – 1,40333.Vf + 0,08087.Lf – 0,00677.Vf.Lf                                                     (4.5) 

 

Para verificar a validade da equação encontrada, valores intermediários de 
comprimento e volume foram aplicados para avaliação de confiabilidade entre os dados 
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experimentais, podendo assim gerar uma superfície de resposta, possibilitando a avaliação da 
influência das variáveis existentes. 

 

Tabela 4.9 – Predição de valores intermediários resultantes da análise fatorial do 

resultados de tensão obtidos no ensaio de resistência à compressão 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 24,386 25,05 2,72 

4 25 22,06 22,72 2,90 

4 50 23,402 24,07 2,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Superfície de resposta da análise fatorial dos resultados do ensaio 

de resistência à compressão: tensão máxima dos compósitos 

 

Os resultados indicam que o aumento do volume de  fibras (Vf) é mais significativo 
que o aumento do comprimento. Para Vf = 6%, os valores de resistência a compressão são 
menos sensíveis ao comprimento de fibra usado. 

No que se refere ao módulo de elasticidade e índice de tenacidade, a análise fatorial 
resultou nas superfícies de resposta mostradas na Figura 4.26. As seguintes equações para o 
módulo de elasticidade e tenacidade foram obtidas: 

 

E = 12,84 + 0,268.Vf + 0,0753.Lf – 0,00057.Vf.Lf                                                                                        (4.6) 
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ITC = -3,65 + 1,16.Vf + 0,14447.Lf + 0,02343.Vf.Lf                                                                                     (4.7) 

 

Os resultados para os valores intermediários de comprimento e volume são 
apresentados na Tabela 4.10 e 4.11. Os erros inferiores a 8% mostram a boa aderência dos 
resultados preditos aos experimentais. Para os resultados de tenacidade verifica-se que ambas 
as variáveis  são igualmente relevantes. A análise realizada indica que embora Vf e Lf sejam 
significativamente importantes para ambas propriedades, as interações são relevantes apenas 
para a tenacidade. Para o módulo de elasticidade, o volume mostrou-se mais relevante em 
relação ao comprimento de fibra. 

 

Tabela 4.10 – Predição de valores intermediários resultantes da análise fatorial do 

resultados de módulo de elasticidade 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 11.84 11.41 3.23 

4 25 11.36 11.40 0.34 

4 50 12.03 11.99 1.08 

 

Tabela 4.11 – Predição de valores intermediários resultantes da análise fatorial do 

resultados de índice de tenacidade 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 3.00 3.25 7.69 

4 25 2.77 2.93 5.46 

4 50 3.05 3.14 2.86 
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Figura 4.26 – Superfície de resposta da análise fatorial dos resultados das 

propriedades mecânicas de amostras submetidas ao ensaios de compressão 

axial: indice de tenacidade e módulo de elasticidade 

 

No que se refere deformação de pico, a análise fatorial resultou na superfície de 
resposta mostradas na Figura 4.27. A seguintes equação para essa propriedade foi obtida: 

 

Def = 1066,068 + 234,41Vf + 87,49Lf + 15,24                                                                                             (4.7) 

 

Uma comparação dos valores preditos e experimentais (ver Tabela 4.12), testadas a 
níveis de confiança de 95%, indica que os valores apresentam erros máximos de cerca de 
4,5%, indicando o bom ajuste da equação obtida. 
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Tabela 4.12 – Predição de valores intermediários resultantes da análise fatorial do 

resultados de deformação máxima obtidos nos compósitos submetidos ao ensaio de 

compressão 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 3214.16 3131.10 2.62 

4 25 2823.97 3045.65 4.29 

4 50 3170.65 3161.07 0.28 

 

A superficie de resposta dos resultados de deformação de ruptura indica que a variação 
da deformação de pico dos compósitos com o aumento do comprimento de fibras são maiores 
que as observadas para o acréscimo do volume de fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 – Superfície de resposta da análise fatorial dos resultados das 

propriedades mecâncas de amostras submetidas ao ensaios de compressão 

axial: deformação máxima 

 

 

4.2.2.2 TRAÇÃO NA FLEXÃO 

 

Os resultados de flexão estão apresentados na Figura 4.29 a Figura 4.31. Verifica-se 
que todos os compósitos apresentam um comportamento linear até a ocorrência da primeira 
fissura, seguido de uma queda brusca. Para as misturas adicionadas de reforço, as fibras são 
solicitadas, impedindo este acontecimento, continuando a suportar carga, em alguns casos, 
superiores à tensão de primeira fissura. 
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Observa-se que as misturas com maior comprimento de fibra bem como maior volume 
apresentaram melhor comportamento, com ganho de resistência após o surgimento da 
primeira fissura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Curvas típicas obtidas do ensaio de flexão para as misturas reforçadas 

com 2 e 3% de fibras de sisal (a) e (b) ampliação até a deflexão de 5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 – Curvas típicas obtidas do ensaio de flexão para as misturas reforçadas 
com 4% de fibras de sisal (a) e (b) ampliação até a deflexão de 5 mm 
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Figura 4.31 – Curvas típicas obtidas do ensaio de flexão para as misturas reforçadas 

com 6% de fibras de sisal (a) e (b) ampliação até a deflexão de 5 mm 

 

Na Tabela 4.13, encontram-se os resultados médios de tensão de primeira fissura 
(σ1f), deflexão de primeira fissura (d1f), tensão última (σu), módulo de elasticidade (Ef)  e 
tenacidade (ITCf), calculada até uma deflexão de 20 mm , e seus respectivos coeficientes de 
variação (CV). 

 

Tabela 4.13– Propriedades mecânicas dos compósitos submetidos ao ensaio de flexão 

 

Misturas σ1f – CV 

(MPa)  (%) 

d1f – CV 

( mm)  (%) 

σu – CV 

( MPa)  (%) 

Ec – CV 

( GPa)  (%) 

ITCf – CV 

( kJ/m2)  (%) 

Matriz 3,72 – 4,20 0,43 – 0,5 3,72 – 1,20 20,88 – 13,09 0,02 – 1,87 

2% - 25 mm 1,63 – 9,02 0,43 – 18,02 1,91 – 23,9 19,09 – 8,34 0,93 – 15,31 

2% - 50 mm 1,31 – 9,10 0,44 – 7,03 2,65  – 18,42 18,07 – 3,21 2,27 – 21,87 

3% - 37,5 mm 4,43 – 26,1 0,45 – 28,21 4,52 – 23 15,41 – 4,56 3,25 – 8,76 

4% - 25 mm 3,23 – 11,0 0,51 – 4,32 4,19 – 2,6 15,08 – 5,32 2,93 – 2,14 

4% - 37,5 mm 2,76 – 21,0 0,42 – 9,37 3,32 – 16,69 13,68 – 3,21 3,01 – 3,14 

4% - 50 mm 4,72  – 19,0 0,68 – 5,01 5,07 – 20,09 13,84 – 3,32 3,14 – 4,32 

6% - 25 mm 3,32 – 8,98 0,47 – 11,55 4,16 – 15,57 13,12 – 4,16 3,18 – 3,02 

6% - 50 mm 3,02 – 7,40 0,51 – 8,80 3,63 – 12,50 13,22 – 3,10 3,56 – 2,26 
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Para os compósitos com 2% de fibras, verificou-se que o aumento do comprimento de 
fibra de 25mm para 50 mm, implicou em uma redução de 6,23% nos valores de tensão de 
primeira fissura e num acréscimo de cerca de  30% na tensão máxima pós-fissuração. Os 
compósitos confeccionados com 4% de fibra apresentaram acréscimos das tensões de primeira 
fissura e últimas com o aumento do comprimento de fibras de 25 para 50 mm. Para as 
misturas com 6% de fibra, observou-se um pequeno decréscimo na tensão de primeira fissura 
com o aumento do comprimento de fibra. 

As relações entre tensão de primeira fissura e última bem como as influências entre as 
variações dos comprimentos para as mesmas frações volumétricas podem ser observadas na 
Figura 4.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 – Relação entre tensão de primeira fissura e tensão última (a); Relação 
entre tenacidade e módulo de elasticidade dos compósitos submetidos a esforços de 

flexão (b) 

 

O descréscimo de tensão de primeira fissura pode ter sido ocasionado pela 
possibilidade de mais vazios terem sido introduzidos na matriz com os maiores volumes de 
fibras, principalmente para as mais longas (50 mm). Observando a zona pós-fissuração 
observa-se um comportamento de endurecimento na flexão, deflection hardening, para as 
misturas com 4% e 6% de fibra de 50 mm de comprimento. Os compósitos com adição de 6% 
de fibras apresentaram menor queda de tensão após o surgimento da primeira fissura 
(proximidade do volume de reforço critico na flexão para esse comprimento). 

A propriedade que teve o maior aumento com a adição de fibras, foi a tenacidade. O 
aumento médio ocorrido nessa propriedade para a mistura com 2% de fibras foi de 80 vezes, 
enquanto que para misturas com o teor de 4% o aumento foi de 151,7 vezes e 170 vezes para 
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teores de 6% de fibras de sisal. Para todos os volumes de adição verificou-se uma média de 
redução de 6% do módulo de elasticidade com o acréscimo no comprimento da fibra.  

Na Figura 4.33, está apresentado o modo de fratura para as misturas sem e com 
reforço de 2%, 3%, 4% e 6% de fibras e seus diferentes comprimentos. Verifica-se que, para 
as misturas sem fibras e com 2% foi observado apenas 2 fissuras. Quando o volume de fibras 
aumentou, a média do número de fissuras variou entre 3, 15 e 23, para os teores de 3%, 4% e 
6% respectivamente. 

Para o teor de 2%, o número de fissuras variou entre 1 e 2 para misturas com 25 e 
50%, respectivamente e de 3 para as misturas com 3% e 4% com comprimento de 25 mm. 
Quando o teor adicionado de fibras foi de 4% com comprimento de 50 mm o número de 
fissuras variou entre 9 a 15 e para teores com 6% esta variações foi de 17 a 23 fissuras 
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Figura 4.33 – Modo de fratura de compósitos submetidos ao ensaio de flexão 
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A análise fatorial dos resultados de tenacidade na flexão  resultou na superfície de 
resposta mostrada na Figura 4.34. A regressão linear resultou  na seguinte equação para o 
índice de tenacidade na flexao: 

 

ITC = -1,30267 + 0,72583.Vf + 0,060.Lf – 0,00760.Vf.Lf                                                                             (4.8) 

 

Utilizando-se a equção  4.9 para o calculo dos valores de tenacidade das misturas com 
valores intermediários de comprimento e volume obteve-se os resultados apresentados na 
Tabela 4.14. os resultados mostram a boa aproximação existente entre os valores 
experimentais e preditos pelo modelo (erros inferiores a 8,5%). 

 

Tabela 4.14 – Predição de valores intermediários resultantes da análise fatorial do 

resultados de tenacidade obtidos no ensaio de flexão 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 3.22 3.25 0.92 

4 25 2.69 2.93 8.19 

4 50 3.08 3.14 1.91 

 

A análise fatorial indica ambas variáveis como relevantes nos valores de tenacidade. 
Mesmo ambas variáveis sendo relevantes, verifica-se a fração volumétrica é mais relevante 
que o comprimento. 
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Figura 4.35 – Superfície de resposta da análise fatorial dos resultados de índice 

de tenacidade de amostras submetidas ao ensaios de flexão: índice de 

tenacidade 

 

No que se refere a tensão de primeira fissura e máxima tensão pós-fissuracao, a análise 
fatorial resultou nas superfícies de resposta mostradas na Figura 4.36. A seguinte equação 
para a máxima tensão pos-fissuracao foi obtida: 

 

Tuf = 6,1633 + 0,00480.Vf + 0,520833.Lf – 9,938893.Vf.Lf                                                                       (4.9) 

 

Os resultados para os valores intermediários de comprimento e volume são 
apresentados na Tabela 4.15. Os erros inferiores a 2% mostram a boa aderência dos resultados 
preditos aos experimentais. 

 

Tabela 4.15 – Predição de valores de tenacidade para as misturas dos pontos centrais 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 4.56 4.52 0.87 

4 25 4.12 4.19 1.63 

4 50 4.98 5.07 1.77 

 

Os resultados indicaram que o Vf não foi significativamente importantes para as 
variações nos valores de tensão de primeira fissura. A interação entre as variáveis também não 
foi relevante. Quanto aos valores de tensão última, o volume de fibras foi considerado 
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expressivo para as modividações nos valores de tensão última, sem apresentar interação 
significativa com o comprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36 – Superfície de resposta da análise fatorial dos resultados das 

propriedades mecânicas de amostras submetidas ao ensaios de flexão: tensão 

de primeira fissura e tensão última 

 

4.2.2.3 TRAÇÃO DIRETA 
 

Na Figura 4.37 apresenta-se as curvas típicas de tensão x desformação obtidas dos 
ensaios de tração direta. Pode-se observar que a tensão de primeira fissura, bem como a 
tensão última são afetadas pela adição de fibras à matriz. As curvas dos compósitos com 
fibras de comprimento de 25 e 37,5 mm apresentam comportamento de amolessimento após o 
surgimento da primeira fissura.  
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Figura 4.37 – Curvas típicas obtidas do ensaio de tração para as misturas reforçadas 
com 2, 3% (a), 4% (b) e 6% de fibras de sisal 

 

 Na Tabela 4.16 encontram-se os valores médios e os coeficientes de variação (CV) da 
tensão de primeira fissura (σ1f), tensão última (σu) e módulo de elasticidade (Et). 
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Tabela 4.16– Propriedades mecânicas dos compósitos submetidos ao ensaio de tração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se uma tendência de diminuição das tensões de primeira fissura com aumento 
das adições de fibras e um comportamento inverso para tensões últimas. Assim como nos 
resultados de flexão em quatro pontos, até a tensão de primeira fissura as curvas apresentam 
um comportamento de linearidade. É importante ressaltar que algumas misturas apresentaram 
valores de tensão de primeira fissura muito menores que as esperadas (ver misturas 4%-37,5 e 
4%-50mm, por exemplo) e isso deveu-se ao surgimento de mico-fissuras nas amostras 
durante a fixação das mesmas nas garras. 

Para as misturas com 2% de fibra, onde esse problema não foi observado, o aumento 
no comprimento resultou em um acréscimo na tensão e deformação de primeira fissura, média 
de 18%, apontando assim, um ganho na capacidade de transferência de tensões quando 
submetida a esforços de tração.  

Para minimizar a influência de uma pre-fissuracao induzida durante a fixação da 
amostra na prensa, as curvas tensão-deformação foram normalizadas em relação a tensão de 
primeira fissura (ver Figura 4.38). Ao se observar as curvas normalizadas, nota-se que as 
misturas reforçadas com frações volumétricas superiores a 4%, desde que com 50mm de 
comprimento, apresentam tendência de endurecimento na tração direta. Comportamento 
similar é observado para a mistura com 6% de fibras de 25mm e e 50mm de comprimento. 

 

 

 

 

Misturas σ1f – CV 

(MPa)  (%) 

σu – CV 

( MPa)  (%) 

Ec – CV 

( GPa)  (%) 

Matriz 2,24 – 12,31 - 14,16 – 3,45 

2% - 25 mm 2,05 – 24,41 1,01 – 22 13,74 – 4,32 

2% - 50 mm 2,24 – 11,4 1,32 – 6,25 12,97 – 1,98 

3% - 37,5 mm 1,90 – 24,13 1,14 – 12,56 12,43 – 2,03 

4% - 25 mm 2,46 – 19,10 1,54 – 1,34 12,13 – 6,12 

4% - 37,5 mm 1,07 – 12,43 2,26 – 2,32 12,13 – 4,32 

4% - 50 mm 1,24 – 11,53 2,37 – 4,01 13,012 – 3,62 

6% - 25 mm 2,18 – 4,88 1,49 – 31,55 12,23 – 4,01 

6% - 50 mm 1,89 – 5,76 2,10 – 23,73 12,03 – 2,03 
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Figura 4.38 – Curvas tensão-deformacao normalizadas em relação a tensão de 
primeira fissura 

 

O processo de fratura foi similar para a maioria das amostras, apresentando apenas 
uma única fissura, exceto as misturas 4%-50 mm e 6%-50mm (única a apresentar múltiplas 
fissuras (ver Figura 4.39). A mistura com 6% de fibra apresentou uma média de 5 fissuras, 
sempre localizadas próximas as bases metálicas de apoio. Em muitos casos, isso impediu a 
geração de curvas a partir do dados do LVDT, uma vez que estas fissuras ficavam fora da área 
de abrangência do mesmo (Figura 4.40). 
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Figura 4.39 – Processo de fratura do compósito com 4% de fibra com comprimento de 
50 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40 – Amostra da densidade de fissuração dos compósitos com 6% - 50 mm 
de fibra ensaiados à tração direta 

 

A análise fatorial realizada  resultou na superfície de resposta mostrada na Figura 4.41 

A seguinte equação para a máxima tensão pos-fissuracao foi obtida: 

 

Tuf = 6,1633 + 0,00480.Vf + 0,520833.Lf – 9,938893.Vf.Lf                                                                     (4.13) 

 

Os resultados para os valores intermediários de comprimento e volume são 
apresentados na Tabela 4.19. Erros de até 20% foram observados indicando a necessidade de 
mais ensaios experimentais (sem os problemas observados na presente série) para o obtenção 
de uma adequada equação de predicao. 

 

Fissuras não detectadas 

Limite do LVDT 

Antes do ensaio 

Após o ensaio 
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Tabela 4.17 – Predição de valores intermediários resultantes da análise fatorial do 

resultados de tensão última obtidos no ensaio de tração direta 

Vf Lf Predito Experimental Erro (%) 

3 37,5 1.46 1.14 -21.91 

4 25 1.64 1.54 -6.09 

4 50 2.35 2.37 0.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42 – Superfície de resposta para a tensão de tração última 

 

4.3 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DAS FIBRAS NO COMPORTAMENTO MECÂNICO 

4.3.1 FLEXÃO 

 

A aplicação das ciclagens em água nas fibras de sisal gerou alterações em sua estrutura 
que refletiram em modificações no comportamento mecânico dos compósitos, seja na 
capacidade de deflexão, ou nas tensões últimas ou de primeiras fissuras. Na Tabela 4.18 se 
encontram os valores de tensões de primeira fissura e últimas bem como deflexões de 
primeira fissura dos compósitos ensaiados. 
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Tabela 4.18– Propriedades mecânicas dos compósitos confeccionados com fibras 
hornificadas submetidos ao ensaio de tração 

 

Na Figura 4.43 observa-se as curvas típicas obtidas nos ensaios de flexão, para 
compósitos com fibras tratadas e não tratadas. Observa-se que para para os casos com 4% de 
sisal, as amostras apresentam grande proximidade até deflexões de cerca de 10 mm, diferindo 
bastante após este nível de deflexão. Para as amostras com tratamento, é observada que a 
carga continua a crecer até o nivel de deflexão de 25mm e que novas fissuras são formadas. 
Até a deflexão de cerca de 30mm  a carga pós-fissuração ainda é aproximadamente igual a 
carca de primeira fissura, enquanto que a mistura com fibras não tratadas já mostra um 
amolecimento a partir da deflexão de 15mm. 

 Para as amostras com 6% de fibra tratada, é notório o benefício do tratamento. O 
endurecimento da curva tensão-deflexao se inicia para baixos valores de deflexão e mesmo 
para níveis de deflexão de cerca de 20mm a capacidade de suporte do compósito com fibras 
tratadas é cerca 30-35% maior que a observada para o compósito de referência. Outro aspecto 
importante diz respeito a menor flutuaçaõ da carga apresentada pelas misturas com fibras 
hornificadas quando da formação do processo de fissuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misturas σ1f – CV 

(MPa)  (%) 

d1f – CV 

(mm)  (%) 

σu – CV 

( MPa)  (%) 

Ec – CV 

( GPa)  (%) 

ITC – CV 

( GPa)  (%) 

4% - 37,5 mm 3,16 – 8,53 0,43 – 8,30 2,96 – 11,07 13, 56 – 2,13 3,06 – 1,87 

4% - 50 mm 3,52 – 8,32 0,42 – 4,32 4,96 – 4,12 13,96 – 4,51 3,18 – 2,87 

6% - 25 mm 3,41 – 8,12 0,53 – 9,26 4,40 – 18,03 13,48 – 4,13 3,26 – 6,08 

6% - 50 mm 3,26 – 13,70 0,53 – 19,80 4,63 – 15,50 13,19 – 2,12 3,68 – 7,26 
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Figura 4.43 – Curvas de amostras submetidas à ensaio de tração na flexão: detalhe dos 
limites de comportamento das curvas obtidas para as amostras com 4 e 6% de fibras 

com e sem tratamento  

 

4.3.2 TRAÇÃO DIRETA 

 

Na Tabela 4.19 apresentados os dados dos compósitos, desenvolvidos com as fibras 
tratadas, submetidos ao ensaio de resistencia a tração direta. 

 

Tabela 4.19– Média dos valores dos compósitos submetidos ao ensaio de tração direta 

 

 

 

 

 

 

As amostras reforçadas com 6% de fibras de sisal apresentaram multiplas fissuras na 
tração direta, com máxima carga pós-fissuração superior a de primeira fissura. Mais uma vez 
observa-se o melhor comportamento superior das amostras hornificadas. 

 

 

Misturas σ1f – CV 

(MPa)  (%) 

d1f  – CV 

( MPa)  (%) 

σu – CV 

( MPa)  (%) 

du  – CV 

( MPa)  (%) 

4% - 37,5 mm 1,20 – 14,22 0,010 – 0,96 1,78 – 4,30 0,54 – 23,52 

4% - 50 mm 1,46 – 10,69 0,022 – 2,20 1,32 – 14,30 0,54 – 23,52 

6% - 25 mm 2,29 – 13,23 0,008 – 0,83 2,66 – 0,43 0,24 – 8,63 

6% - 50 mm 2,11 – 14,06 0,012 – 1,20 2,77 – 26,97 0,11 – 8,32 
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Figura 4.44 –Curvas de amostras submetidas à ensaio de tração direta: detalhe dos 
limites de comportamento das curvas obtidas para as amostras com 6% de fibras com 

e sem tratamento 

 

4.4 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO NO PROCESSO DE FRATURA 

4.4.1 MODO DE RUPTURA DOS COMPÓSITOS QUANDO SUBMETIDOS A ESFORÇOS DE FLEXÃO 

 

A análise deste processo foi realizada através de cálculos da abertura e espaçamento de 
fissuras bem como densidade de fissuração das amostras submetidas a esforços de flexão. O 
cálculo da abertura de fissuras foi feito em uma amostra de cada compósito e a densidade e 
espaçamento de fissuração foi calculada para três amostras de cada compósito. 

Na Figura 4.45, é possível ver o aumento gradual de densidade de fissuras durante o 
carregamento, até uma deflexão de 12,5mm, sendo este o ponto de saturação para a amostra 
de 4% de fibras de sisal com 50 mm. Após este ponto, as fissuras já existentes continuam a 
abrir, acompanhado de uma queda na curva tensão x deformação, apresentando a queda de 
capacidade do material de suportar maiores cargas. Os compósitos reforçados com 4% de 
fibra apresentaram uma densidade de fissura de 150 fissuras por metro. 

Na Figura 4.45 mostra-se o aumento da densidade de fissuras no terço central com a 
deflexão. É possível notar a linearidade durante todo o ensaio. Enquanto não surgem fissuras 
fora do terço, o comportamento é praticamente linear. Este comportamento também foi 
observado por Magalhães (2010) para compósitos reforçados com PVA, que indentificou um 
trecho linear para baixas deflexões, seguido de uma não linearidade, até o limite de deflexão 
do compósito. O compósito com tratamento apresentou maior capacidade de deflexão, além 
de apresentar mesma densidade de fissuração até 11 mm. Os resultados para a mistura 
reforçada com 4% de fibras de sisal hornificadas mostram que a linearidade se mantém 11 
mm de deflexao seguido de uma não linearidade até 21 mm. Este comportamento deve-se ao 
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surgimento de fissuras fora do terço central das amostras. Quanto aos compósitos com 6% de 
reforço, o comportamento foi similar. As amostras sem tratamento apresentaram maior 
densidade de fissuras (8% maior). Os compósitos com 6% de reforço tratado apresentaram um 
grande número de fissuras fora do terço central. Se a contagem fosse realizada através da 
análise de todo o corpo, a densidade de fissura dessas amostras seria maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45 – Densidade de fissuração dos compósitos reforçados com 4 e 6% de 
fibras de sisal com comprimento nominal de 50 mm, com e sem tratamento 

 

O espaçamento entre fissuras é apresentado na Figura 4.46. Os resultados mostram que 
o espaçamento entre fissuras reduz com o tratamento (ver , na qual o tratamento também 
proporcionou uma redução neste parâmetro (ver Figura 4.47 e Figura 4.48). A melhoria foi 
mais acentuada para as amostras com 6% de fibra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.49 – Espaçamento entre fissuras de compósitos reforçados com 4% e 6% de 
fibras de sisal de 50 mm de comprimento submetidos a esforcos de flexão  
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Figura 4.50 – Processo de fratura típico dos compósitos com 4% - 50m; tratados e não 
tratados, durante os ensaios de flexão 
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Figura 4.51 – Processo de fratura típico dos compósitos com 6% - 50m; tratados e não 
tratados, durante os ensaios de flexão 

 

Na Figura 4.52 estão apresentadas as curvas carga-deflexao típicas de compósitos com 
6% - 50 mm, com e sem tratamento, acompanhadas da abertura máxima de fissuras de cada 
compósito. No gráfico é possível ver que o tratamento possibilitou um maior controle na 
abertura de fissuras e que até a deflexão de 10mm a abertura de fissuras era de cerca de 250 

µm para o compósito reforçado com 4% de fibras tratadas e de 150 µm para o compósito 
reforçado com 6% de fibras tratadas. Observe que para o mesmo nível de deflexão a mistura 
com 4% de fibras não tratadas já mostrava uma elevada abertura de uma das fissuras.  
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Figura 4.52 – Abertura de fissura de compósito reforçados com 4 e 6% de fibras de 
sisal de 50 mm de comprimento submetidos a esforços de flexão 
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Figura 4.53 – Comparativo do padrão de fissuração entre compósitos com 4 e 6% 
adicionados de fibras de 50 mm com tratamento 
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4.4.1.1 MODO DE RUPTURA DOS COMPÓSITOS QUANDO SUBMETIDOS A ESFORÇOS DE 

TRAÇÃO DIRETA 

 

A  Figura 4.54 mostra o desenvolvimento do processo de múltipla fissuração para a 
mistura reforçada com 6% de fibras de sisal tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.55 – Propagação de fissuras de amostra com 6% de fibras tratadas com 50 
mm 

 

Na Figura 4.56 e Figura 4.57 estão apresentadas as curvas típias de amostras 
submetidas ao ensaio de tração direta e as aberturas máximas de fissura. É notório que o 
tratamento se mostrou eficiente, assim como nos ensaios de flexão, de conter a evolução da 
abertura de fissuras. As mostras com 4% de fibra com 50 mm, sem tratamento, apresentaram 
uma média de 3 fissuras mas não se nota um patamar indicando que as fissuras se formam sob 
abertura constante. Para as amostras reforçadas com fibras tratadas nota-se qua a abertura fica 

constante (~100 µm) até uma deformação média de 0,08%. Após este nível de deformação 
começa o processo de amolecimento do compósito e a abertura de uma das fissuras formadas. 
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Figura 4.56 – Abertura média de fissura dos compósitos 4% - 50 mm 

 

 

 

 

Figura 4.57 – Abertura média de fissura dos compósitos 6% - 50 mm 

 

Quanto aos compósitos com 6% de fibras, nota-se um aumento na densidade de 
fissuras, capacidade de deformação e controle da abertura de fissuras. Nas mostras com 6% de 
fibra com 50 mm, sem tratamento, também não se nota um patamar indicando que as fissuras 
se formam sob abertura constante. Para as amostras reforçadas com fibras tratadas nota-se qua 

a abertura fica constante (~100 µm) até uma deformação média de 0,1% e que após este nível 
de deformação começa o processo gradual de aumento médio das fissuras até 0,2% de 
deformação quando o amolecimento do compósito é notório. Os resultados da análise do 
patamar de fissuração dos ensaios de tração direta é apresentado na Tabela 4.20 e Tabela 4.21 
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Tabela 4.20– Resumo da abertura e densidade de fissuras da amostra 4% - 50 mm 

 

Na tabela apresentada, é possível notar que o material se comporta de forma dúctil, 
com formação de novas fissuras com o aumento de deformação. O valor de abertura de 
fissuras é um indicador muito importante a ser considerado em projetos e reparos de 
estruturas, principalmente se tratando de compósitos com fibras vegetais, devido aos ataques 
de agentes agressivos do ambiente. 

 

Tabela 4.21– Resumo da abertura e densidade de fissuras da amostra 6% - 50 mm 

 

 

Com tratamento  Sem tratamento  

% Mínima Média Máxima Densidade 
de 

fissuração 

Mínima Média Máxima Densidade 
de 

fissuração 
0,025 0 0,117 0,234 1 0,000 0,099 0,197 1 

0,050 0 0,122 0,243 1 0,000 0,152 0,303 1 

0,075 0 0,124 0,248 2 0,013 0,191 0,369 1 

0,100 0 0,126 0,251 2 0,020 0,208 0,395 2 

0,125 0,034 0,173 0,312 3 0,023 0,275 0,527 3 

0,150 0,037 0,290 0,541 3 0,026 0,343 0,658 3 

0,175 0,0410 0,357 0,672 4 0,032 0,411 0,790 3 

0,200 0,042 0,582 1,121 5 0,033 0,534 1,035 3 

Sem tratamento  Com tratamento  

% Mínima Média Máxima Densidade 
de 

fissuração 

Mínima Média Máxima Densidade 
de 

fissuração 
0,025 0 0,083 0,167 1 0 0,117 0,235 1 

0,050 0 0,160 0,321 1 0 0,121 0,243 1 

0,075 0,016 0,201 0,387 1 0 0,130 0,261 2 

0,100 0,023 0,245 0,467 2 0 0,149 0,299 2 

0,125 0,032 0,289 0,547 3 0,016 0,164 0,313 3 

0,150 0,041 0,334 0,627 3 0,017 0,174 0,331 3 

0,175 0,049 0,378 0,707 3 0,017 0,191 0,365 4 

0,200 0,057 0,422 0,787 3 0,019 0,208 0,399 5 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiencia do tratamento de fibras curtas de sisal 
na adesão em matrizes a base de cimento. A pesquisa teve inicio com a aplicação do 
tratamento de molhagem e secagem das fibras, seguindo de sua avaliação, física e mecânica, 
para determinar os efeitos das ciclagens nestas propriedades. Os resultados encontrados 
levaram a conclusão de que após a aplicação de 10 ciclos de molhagem e secagem a 
resistência ao arrancamento da fibra melhorada, tanto na fase adesional como friccional. 

Esta melhoria está diretamente ligada a menor capacidade de absorção das fibras 
tratadas, comprovadas pelos ensaios de Indice de Absorção bem como pelas análises 
microestruturais, que indicam menores variações de sua seção transversal quando saturada, 
sendo este comportamento promovido pelas modificações nas fibrocélulas como alargamento 
das lamela média e diminuição da área do lúmen. 

Estas modificações na estrutura da fibra também tiveram reflexo na na resistência à 
tração direta da fibra e em sua capacidade de deformação, propriedade que experimentou 
maior modificação.   

Para a produção do compósito livre de hidróxido de cálcio verificou-se que a 
substituição de  cimento portland por   cinza volante e  de metacaulinita foi efetiva para 
consumir o hidróxido de cálcio presente na matriz. No que diz respeito a moldagem dos 
compósitos, mesmo a incorporação de 6% de reforço com 50 mm, foi possível realizar uma 
moldagem adequada dos compositos. A mistura, mesmo bastante coesa, era facilmente 
moldável. 

Quanto ao comportamento mecânico dos compositos, os resultados indicam que as 
misturas com maior fração volumétrica (6%) e 50mm de comprimento apresentaram melhores 
comportamentos quando submetidos aos ensaios de flexão e tração direta, bem como melhor 
processo de fratura nestes ensaios.  

O resultados indicam que quanto maior o volume e comprimento das fibras, menor 
eram os valores de primeira fissura quando submetidos a esforços de flexão. Quanto aos 
ensaios de tração, os comportamento foi contrario. 

O processo de fratura das amostras com 4 e 6% foi de um padrão de multipla 
fissuração, apresentando grande densidade de fissuras em ambas as amostras submetidas a 
flexão e um número de 3 a 5 fissuras nos ensaio de tração, sempre apresentando 
comportamento de enrijecimento após o surgimento da primeira fissura. Quanto aos 
compósitos confeccionados com fibras tratadas (4 e 6% com 50 mm de comprimento)  
observou-se o surgimento de múltiplas fissuras, com uma densidade maior que as amostras 
sem tratamento, tanto na flexão como na tração, bem como um aumento na capacidade de 
absorção de energia e maior controle na abertura de fissuras. 
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Com os resultados apresentados verifica-se que a aplicação do tratamento de ciclagens 
de molhagem e secagem é eficiente para garantir uma melhoria nas propriedades mecanicas 
dos compósitos. Esta melhoria é evidente, mas também é importante ressaltar qua a matriz 
desenvolvida, com maior quantidade de materiais finos, podem ter contribuído para melhorar 
a zona interfacial. Os compósitos desenvolvidos apontam para um caminho promissor no 
desenvolvimento de materiais de alta perfomance reforçados com fibras curtas vegetais. 

 

6 PROPOSTAS PARA ESTUDOS POSTERIORES 

 

Para melhoria do entendimento das modificações do processo de ciclagens e da 
interação fibra-matriz, alguns estudos devem ser feitos, como: 

• Determinação da resistência ao arrancamento de fibras saturadas e secas: A 
realização deste ensaio ira auxiliar no entendimento das melhorias encontradas 
na diminuiçào da variação dimensional da fibra; 

• Realizar ensaios de arrancamento com diferentes comprimentos, entre 5  e 90 
mm; 

• Realização de ensaios de análise de composição quimicas mais eficases, para 
melhor quantificar as modificações na composição química das fibras; 

• Aproveitar o bom desempenho da matriz e realizar moldagens com miores 
volumes de fibras, como 8%; 
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