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Durante décadas tem sido realizados estudos sobre o aproveitamento das fibras vegetais 
como a de sisal, coco, eucalipto, juta entre outras como reforço em compósitos à base 
de cimento, devido as mesmas possuírem baixo custo, ser de fácil acesso e quando 
usadas como reforço atuam na pós fissuração, fazendo com que o compósito cimentíceo 
absorva mais energia. Mas para a utilização das fibras vegetais em compósitos 
cimentíceos é necessário fazer modificações na matriz e na fibra. Na matriz com a 
utilização de pozolanas como a metacaulinita e a cinza volante que consomem o 
hidróxido de sódio, evitando a mineralização das fibras vegetais. Nas fibras sisal foram 
empregados ciclos de molhagem e secagem. Para avaliar a influência destes ciclos nas 
fibras de sisal foi realizada análise micro estrutural, onde a mesma mostrou que com 6 
ciclos ocorre o fechamento parcial do lúmen, com 10 ciclos ocorre o fechamento total 
dos lúmens e que na medida que vai aplicando os ciclos de molhagem e secagem vai 
ocorrendo um desgaste na fibra. As fibras de sisal que foram submetidas a ciclos de 
molhagem e secagem foram usadas no ensaio de arrancamento e promoveu um aumento 
de 5,14% e 23,53% para a carga adesional e tensão, respectivamente. Para a tração 
direta com 10 ciclos a tensão aumentou 59,51% e módulo de elasticidade de 63,76%. 
Então baseado nos resultados micro estruturais, de arrancamento e tração direta. Então 
baseado nos resultados encontrados nas fibras de sisal, o mesmo foi nos resíduos de 
bucha de campo e refugo. Resíduos estes gerados durante a produção agroindustrial da 
fibra do sisal. Foi aplicado nos resíduos 10 e 20 ciclos de molhagem e secagem e 
realizados ensaios de arrancamento, tração na fibra e como reforço em compósitos à 
base de cimento. Para o ensaio de arrancamento o refugo com 10 ciclos teve um 
aumento de 37,50% para a tensão de arrancamento e a bucha de campo o aumento foi 
de apenas 6,25%. Os compósitos produzidos com os resíduos também tiveram um bom 
desempenho quando comparado com os compósitos reforçados com a fibra natural. 
Mostrando que o resíduo do sisal possui um grande potencial como reforço em 
materiais à base de cimento e para um melhor aproveitamento dos resíduos gerados pela 
cultura do sisal. 
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Research on the use of natural fibers, such as sisal, coconut, eucalyptus, and jute, among 
others, as a reinforcement in cementitous composites has been conducted for decades. 
They are of low-cost, easily accessible, and serve to reduce post-cracking, making 
cementitous composites to absorb more energy. However, in order to use vegetable 
fibers in cementitious composites it is necessary to alter its matrix and fibers. 
Pozzolanic materials, such as fly ash and metakaolin, must be added to the matrix in 
order to eliminate calcium hydroxide responsible for mineralization of vegetable fibers. 
Drying and rewetting cycles were employed for tests of sisal fibers. In order to evaluate 
the effect of such cycles a micro-structural analysis was performed. It showed that a 
partial closure of the lumen occurs after 6 cycles, with a total lumen closure after 10 
cycles, and that gradual wear and tear in fiber increases with each rewetting and drying 
cycle. The fibers were then subjected to a pull-out assay which demonstrated an 
increase of 5.14% and 23.53% in the adhesional load and tension, respectively. In fibers 
undergoing 10 cycles with the direct pull-out the tension increased by 59.51% and the 
modulus of elasticity by 63.76%. Similar results were obtained for the field waste 
generated during the agroindustrial production of sisal fiber. It was subjected to 10 and 
20 rewetting and drying cycles and tested for the pull-out and as reinforcement in 
cement-based composites. In the pull-out test the waste material after 10 cycles 
increased its pull-out tension by 41.18%, while for the field residue field bush the 
increase was 6.25% only. Composites produced with sisal field waste also performed 
well when compared with those reinforced with natural fibers, thus demonstrating that 
field waste generated in sisal cultivation has a great potential as reinforcement in 
cement-based materials. 
 
Keys word: Sisal, sisal of waste, reinforced composites with vegetable fiber 
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1 INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas, as fibras vegetais vêm sendo alvo de pesquisas para serem 

utilizadas como reforço em compósitos à base de cimento e em compósitos poliméricos. 

No entanto, em matrizes cimentíceas as fibras vegetais ganharam destaque, por atuarem 

na pós-fissuração. 

 No Brasil, as pesquisas se iniciaram no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

(CEPED) no estado da Bahia, no ano de 1980, com a confecção de telhas reforçadas 

com fibras vegetais, mas estes compósitos apresentaram problema de durabilidade, 

fazendo com que as fibras tivessem pouca eficiência na sua atuação. 

Agopyan et al. (2005) relatam que a maior vantagem do uso das fibras vegetais é 

como reforço em matrizes frágeis, como, por exemplo, em argamassas. A aplicação da 

fibra vegetal na argamassa tem maior utilidade na pós-fissuração, conferindo ao 

material uma maior tenacidade e uma utilização mais intensa. 

 Então, visando melhorar a durabilidade dos materiais compósitos à base de 

cimento reforçado com fibras vegetais, foram iniciadas pesquisas para a modificação da 

matriz. A utilização de pozolanas que isenta a matriz cimentícea do hidróxido de cálcio 

evitando a mineralização da fibra (Toledo Filho, 1997; Lima 2004; Gutierrèz et al 2005; 

Lima e Toledo Filho 2008; Villar-Cociña et al 2011; Ferreira, 2012). 

 As fibras vegetais também são alvo de modificações visando reduzir a absorção 

de água, variação dimensional e melhorar a aderência fibra/matriz. Dentre os 

tratamentos químicos podemos citar mercerização, acetilação, silano e ar ionizado 

(OLIVEIRA, 2008; TONOLI et al 2008; SAWPAN et al 2011; LOPES et al 2010). 

 No entanto, os tratamentos químicos encarecem a produção de compósitos, 

inviabilizando seu uso. Guimarães et al (2006) relatam que a utilização de resina 

encarece o processo de produção de materiais compósitos, sendo os ciclos de molhagem 

e secagem uma alternativa eficaz e economicamente viável. 

 Conforme estudos, realizados os ciclos de molhagem e secagem oferecem a 

fibra uma menor absorção de água e conferem uma melhor estabilidade dimensional a 

fibra vegetal (MINOR, 1994; DINIZ et al 2004; PARK et al 2005; BRANCATO, 2008; 

CLARAMUNT et al 2010; FERREIRA 2012). 
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 Ferreira (2012) utilizando fibra de sisal submeteu as fibras a 10 ciclos de 

molhagem e secagem e percebeu que ocorreu uma redução no seu diâmetro, uma menor 

absorção de água como também tiveram uma maior resistência à tração direta. Quando 

as fibras de sisal foram utilizadas em compósitos cimentíceos, mostraram que as fibras 

cicladas tiveram uma melhor aderência quando submetidos a ensaios de arrancamento, e 

em compósitos submetidos a flexão tiveram praticamente o dobro de múltipla fissuração 

com as fibras que foram sujeitas aos ciclos de molhagem e secagem. 

 Compósitos cimentíceos reforçado com fibra de sisal, mostraram que as fibras 

podem ser utilizadas e conferem um bom comportamento mecânico. No entanto, 

existem poucos relatos sobre a utilização de resíduos de fibras vegetais como reforço 

em materiais compósitos. 

 Os resíduos agroindustriais (RAI) são provenientes de atividade como a 

agricultura, indústrias têxteis, automobilísticas e, devido a sua concentração, a sua 

recuperação torna-se mais fácil (JOHN, 2000). Como todo processo de produção gera 

resíduos, com a fibra de sisal não poderia ser diferente 

 Durante o processo de extração da fibra de sisal até a sua fase de 

industrialização são gerados resíduos como a bucha de campo, refugo e bucha de 

batedeira. Sendo gerado em diferentes etapas do processo agroindustrial. 

 Savastano Jr et al (2000) usaram resíduos de sisal, banana e eucalipto como 

reforço em compósitos à base de cimento, no ensaio de flexão apenas com acréscimo de 

12% em massa dos resíduos foi que ocorreu um aumento na resistência à flexão de 20 

MPa e de tenacidade 1,0 a 1,5 KJ/m². 

 Savastano Jr et al (2005) utilizando lascas do resíduo de sisal em matriz 

cimentícea com escória de alto forno, através de microscopia perceberam que as fibras 

sofreram forte redução de volume. Ocorrendo assim fissuras próximo as fibras, 

resultado da tração de tensão interna gerada pela alteração de volume. 

 Então visando um melhor aproveitamento dos resíduos gerados pela indústria 

sisaleira e juntamente com o uso de ciclos molhagem e secagem, o trabalho visa mostrar 

a potencialidade do uso dos resíduos de bucha de campo e refugo como reforço em 

materiais cimentíceos.  
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1.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar a influência do tratamento superficial nos resíduos de fibras de sisal 

sobre o seu comportamento mecânico e aderência em matrizes à base de cimento com 

vistas a potencialização do seu uso como reforço em matrizes frágeis. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar a quantidade ideal ciclos de molhagem e secagem 

b) Avaliar a influência da quantidade de ciclos de molhagem e secagem 

sobre a tração direta e do módulo de elasticidade da fibra. 

c) Verificar a influência do comprimento da fibra sobre a aderência após 

ciclos de molhagem e secagem. 

d) Avaliar a influência dos ciclos de molhagem e secagem em resíduos de 

fibras vegetais sobre a aderência 

e) Verificar a influência da fibra de sisal e seus resíduos sobre o 

comportamento à flexão e compressão de materiais compósitos à base de 

cimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A presente pesquisa utilizou materiais à base de cimento, usando como reforço a 

fibra de sisal e os resíduos. Desta forma, é importante, inicialmente, que se discuta 

sobre a fibra de sisal, sobre a sua microestrutura, como também suas propriedades 

físicas, sendo, portanto, o objetivo desta seção. 

 A fibra de sisal tem sido cada vez mais, alvo de pesquisa na engenharia civil, por 

contribuir para o aumento da tenacidade e ductilidade de argamassas e concreto. Possui 

um bom módulo de elasticidade e se adapta rapidamente ao clima do semi-árido, 

facilitando assim seu uso comercial. Outros aspectos importantes dizem respeito ao seu 

baixo custo de produção e desenvolvimento rápido em solos de climas tropicais 

(MATTOSO, 1996; SALES, 2006; LOPES et al, 2011). 

 Quanto a sua classificação, tem-se que o sisal pertence à classe 

monocotiledônea, família Agavaceae, gênero Agave, espécie Agave sisalana. A 

designação Agave provém do grego, que significa admirável, já a sisalana significa 

rigidez (SILVA, 2010). 

2.1 CADEIA PRODUTIVA 

O sisal (Agave sisalana), mostrada na figura 2.1a abaixo, foi trazida do México para o 

Brasil por volta de 1903 e, em meados de 1920, a planta chegou ao município de 

Valente, território do sisal no nordeste da Bahia. Com aproximadamente 36 meses após 

a data de plantio o sisal está pronto para o primeiro corte, podendo ser colhidas de 50 a 

60 folhas por planta e, nas colheitas subsequentes, são retiradas cerca de 30 folhas, 

(APAEB,2012). 
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Figura 2.1a Sisal (Agave Sisalana) 

 
 

 Depois da colheita é feito o desfibramento, que consiste no processo de 

eliminação da mucilagem que envolve a fibra da folha através de uma raspagem 

mecânica. Após passar por este processo, a fibra é exposta ao sol, em média, por 4 dias 

para secar. Uma vez seca ela é destinada a uma batedeira, em seguida é pesada, 

selecionada, classificada e enfardada (APAEB,2012). A figura 2.1b a figura 2.1f 

detalham o processo descrito.  

 

 

  

Figura 2.1b-Raspagem mecânica 
  

Figura 2.1c Secagem ao sol 
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Figura 2.1d– Batedeira      Figura 2.1e - Pesagem 
 
 

 

 

Figura 2.1f - Enfardada e classificada 

 

 

Mundialmente, as perspectivas quanto ao uso do sisal são cada vez maiores. 

Recentemente a FORD, após quatro anos de estudo e grandes investimentos, colocará 

no mercado de automóveis peças como console, porta luvas e para-choques fabricados 

com a fibra do sisal, reduzindo, assim, a quantidade de derivados de petróleo que utiliza 

(APAEB,2012). 

2.2 FIBRAS VEGETAIS 

 A utilização das fibras vegetais em materiais à base de cimento se mostrou como 

uma alternativa viável e eficiente na pós-fissuração, pois a principal ideia de reforçar 

matrizes frágeis está em fazer com que as mesmas tenham boas resistências a flexão, 

tração e ao impacto submetido a esforços mecânicos. (MAGALHÃES, 2009; TELES, 
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2006). 

 As fibras vegetais são compostas por de várias fibrilas, microfibrilas e matrizes 

lamelares, fazendo com que o mecanismo de ligação seja mecânico e físico. As fibras 

vegetais são compostas por numerosas fibro-células alongadas e fusiformes de forma 

cônica na direção das extremidades (TOLEDO FILHO, 1997; SAVASTANO Jr, 2000) 

 As fibras vegetais em comparação com as fibras sintéticas oferecem diversas 

vantagens dentre as quais são abundantes, baixo custo, baixa densidade, e menos 

abrasivas (SILVA, 2003) 

2.2.1 Fibra de Sisal 

 São conhecidas 57 espécies de plantas de agave, sendo a fibra de sisal uma das 

naturais mais utilizadas e facilmente cultivadas, já que se trata de uma planta de 

crescimento rápido, são produzidos aproximadamente 4,2 milhões de toneladas em todo 

o mundo (OLIVEIRA, 2008). 

 A folha do sisal possui largura em torno de 8 a 10 cm, comprimento 1,50 a 2,00 

m, com diâmetro de 100 a 300 µm (LI et al, 2000; MARTIN et al 2009). Suas paredes 

celulares são reforçadas e orientadas com uma espiral de celulose em uma matriz de 

hemicelulose e lignina. Assim, a parede celular é uma estrutura composta de material 

ligno - celulósico reforçado por microfibrila helicoidais (LI et al, 2000). 

 As fibras de sisal são compostas por estruturas complexas como a hemicelulose, 

lignina e celulose. Onde as duas primeiras são compostos amorfos enquanto a celulose 

apresenta uma estrutura cristalina. Os valores exatos de cada componente variam de 

acordo com a idade da planta, local de retida da fibra, basal ou apical, como também 

influências externas como o clima e método de aferição (LI et al, 2000). 

 As características das fibras vegetais variam substancialmente entre os diversos 

tipos de planta vegetal, entre a mesma espécie de planta como também depende da parte 

da que as fibras foram extraídas (THOMAS, 2011). As fibras de sisal apresentam uma 

variação no diâmetro de 6 a 30 µm (RAO e RAO 2007; SREEKUMAR et al, 2007; 

MARTIN et al, 2009; FERREIRA, 2012). 

 Conforme a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) em 2006 o 

governo federal adquiriu 380 mil toneladas de fibras, apoiando os pequenos produtores, 

sendo que o preço do sisal no mercado custava R$ 1,02/Kg, no final de 2007 estava 
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custando R$ 0,95/Kg. 

 Na figura 2.2, mostra a produção da fibra de sisal para o ano de 2012 até o mês 

de setembro, que ficou em 80.000 toneladas, para uma exportação de aproximadamente 

de 72.000 toneladas. Vários fatores contribuem para a decadência dentre eles podemos 

destacar baixo índice de aproveitamento da planta, concorrência com fibras sintéticas, 

elevado custo inicial para a produção e o não aproveitamento dos resíduos (EMBRAPA, 

2006; GLOBORURAL, 2012). 

 

 

 
Figura 2-2 Brasil exportações x produção (mil toneladas) 

Fonte: CONAB, 2012 
 

 

 Após três anos sem reajuste, o preço mínimo do sisal foi aumentado em 

julho/2012 em 20%, sendo as exportações para o primeiro trimestre de 8% menores 

iguais ao período do ano passado.  Sendo pago ao produtor o valor de R$ 1,10/Kg, 

situado abaixo do preço mínimo que é R$ 1,24/Kg. 

 Da folha de sisal é obtido de 3 a 5% do seu peso em fibra. 95 a 97% restantes 

constituem chamados resíduos de beneficiamento, que são utilizados como adubo 

orgânico, ração animal (MARTIN et al, 2009; EMBRAPA,2012). Apesar do potencial 

da fibra de sisal é necessário que haja investimento tecnológico para um melhor 

aproveitamento da fibra e de seus sub-produtos, pois apenas 4% do peso bruto da planta 

é aproveitado.  

 A geração de resíduos está intimamente ligada ao processo de produção, afinal 

só ocorre à geração de resíduos se houver a produção de algo ou alguma coisa. Não 

diferente dos resíduos industriais, os resíduos agroindústrias são gerados em etapas 
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diferentes que vai desde a extração na fase agrícola até a fase beneficiamento do 

material. 

 

 Para o objeto de estudo que é o resíduo de sisal, o mesmo gera dois que são: 

 

• Bucha de campo: gerada após passar pela peneira rotativa e ser colocada para 

secar, é notada que a mesma não ocorre o escorrimento da mucilagem por 

completo servindo alimento para o gado. A bucha de campo, como mostrado na 

figura 2.3, apresenta mucilagem aderida em sua superfície e fibras com menores 

comprimentos. 

 

 

 

Figura 2.3 - Bucha de campo na peneira rotativa 
 

• Refugo: é oriundo de plantas que sofreram algum dano durante o plantio ou 

durante a fase de crescimento. O mesmo expõe fibras longas com manchas 

escurecidas justamente causadas pelos danos sofridos e pode ser utilizado como 

enchimento para gesso. Conforme é mostrado na figura 2.4 
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Figura 2.4- Refugo 

 

 

 No estudo de Savastano Jr (2000) nas análises feita por micrografia foi notado 

que a bucha de campo é recoberta por mucilagem, que pode atuar como retardador de 

pega de aglomerantes hidráulicos. Também aparecem fibrilas e estrias no sentido 

longitudinal. A bucha de baler twine, apresenta alteração superficial devido ao processo 

mecânico e ao tratamento com óleo, fibra para exportação. Conforme mostrado na 

figura 2.5 e figura 2.6. 
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Figura 2.5 Bucha de campo   Figura 2.6 Bucha baler twine 
Fonte: Savastano Jr (2000) 

 

 

 Um material deixa de ser resíduo pela sua valorização como matéria prima, para 

produção de novos produtos, neste caso o resíduo passa a ser tratado como subproduto 

do processo (SAVASTANO Jr e PIMENTEL, 2000). A utilização de resíduos das fibras 

vegetais tem um enorme potencial no campo de materiais reciclados para a construção 

civil, como também um potencial para a sustentabilidade para os componentes da 

construção (SAVASTANO Jr, et al, 2005). 

 Oudshoorn (1995) usou resíduo de sisal para alimentação no reator anaeróbico 

produzindo biogás. Conforme o autor o processo de produção de biogás se mostrou 

eficiente para a produção de eletricidade. 

 Toledo Filho (1997) avaliou as propriedades das fibras de sisal e percebeu que 

elas tiveram resistência à tração de 577 MPa e 19 GPa para o módulo de elasticidade. 

 Demitir et al (2005) usaram resíduo de polpa kraft na proporção de 0; 2,5; 5 e 

10% em massa para reforço em tijolo. Os compósitos com 2,5 % e 5% apresentaram 

características mecânicas aceitáveis. Com 10% de resíduo é inadequado, devido ao 

aumento da retração por secagem. 

 Binici et al (2005) utilizaram plástico, fibra de palha, e poliestireno que foram 

usados como reforço em forma de malha em blocos de 150 x 150 x 150 mm. 

Comparando-os com de referência os blocos com reforço tiveram um aumento de 

resistência à compressão de 17 a 21% aos 28 dias e de 19 a 36% aos 96 dias. Conforme 

os autores esse aumento na resistência é devido a forma da fibras que foram colocadas 

na mistura. 
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 Balasubramanian et al (2006) reutilizaram efluentes têxteis da estação de 

tratamento de lodo para materiais de construção, no entanto os testes físico-químicos e 

as propriedades para de engenharia de um tecido compósito para adequação estrutural e 

não estrutural não foram satisfatórias. Sendo então utilizados para a confecção telhas, 

blocos, tijolos e pavimentação. 

 John et al (2008) avaliaram a resistência mecânica da fibra de sisal e 

encontraram valores de 530 a 630 MPa para a tração e 9,4 a 22 GPa para o módulo de 

elasticidade. 

 Symington et al (2009) verificaram a resistência à tração da fibra de sisal onde a 

resistência à tração foi de 580 Mpa e módulo de elasticidade de 19,3 GPa. 

 Shahzda (2011) avaliou a resistência mecânica de fibras de cânhamo e obteve 

resistência à tração entre 310 a 750 MPa e módulo de elasticidade de 30 a 60 GPa. 

 Prasad e Rao (2011) verificaram a resistência à tração de sisal e encontraram 

227 a 700 MPa e 9 a 20 GPa para resistência à tração e módulo de elasticidade, 

respectivamente. 

2.3 COMPÓSITOS COM FIBRAS VEGETAIS 

 Para uma melhor aderência fibra-matriz é necessário mudanças tanto na matriz 

quanto na fibra. Os materiais pozolânicos são uma boa alternativa para ajudar a 

melhorar o desempenho de materiais compósitos reforçados com fibras vegetais. Os 

mesmos podem ser usados como substituição parcial do cimento, consomem o 

hidróxido de cálcio e ainda reduz a porosidade na zona de transição, conferindo assim 

uma melhor aderência entre fibra e a matriz. 

 Gutiérrez et al (2005) utilizaram fibras de sisal com 2,5% em volume com 

comprimento de 10 mm em compósitos cimentíceos com substituição parcial de 15% de 

metacaulinita e observaram que houve um aumento na resistência à compressão de 6% 

com relação a matriz. No entanto, em compósitos com substituição parcial de cinza 

volante não causou nenhum efeito. Este comportamento das adições está relacionado 

com os valores do índice de atividade pozolânica. 

 Couts e Warden (1992) utilizaram polpa de fibra de sisal em compósitos à base 

de cimento e notaram que houve um acréscimo na resistência a flexão de 18 MPa e na 

resistência fratura de 50 a 60 vezes. 
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 Savastano Jr et al (1999) utilizaram polpa de eucalipto, fibras de coco e fibras de 

sisal. Os compósitos com fibras vegetais tiveram um aumento no módulo de ruptura de 

3 MPa e na resistência à compressão acréscimo de 20 MPa. 

 Ramakrishna e Sundarajan (2005) utilizaram fibras de sisal, coco, juta e hibiscus 

cannabinus e as imergiram em hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio por 24 horas. 

As mesmas foram usadas como reforço em matrizes à base de cimento e perceberam 

que houve um aumento a resistência à compressão os compósitos com fibras tratadas 

tiveram uma resistência de 30-60% menor do que os com fibras não tratadas. 

 Toledo Filho et all (2005) utilizaram fibras curtas de sisal e verificaram que na 

fração de 2% com 25 mm em matrizes à base de cimento diminuiu significativamente a 

retração plástica. O uso combinado de fibras curtas de sisal e coco retardam a retração 

plástica, controlando o desenvolvimento de fissuras prematuras. 

 Sedan et all (2008) aplicaram tratamento de hidróxido de sódio e cloreto de 

alumínio em fibras de cânhamo usando como reforço em compósitos cimentíceos com 

dimensões de 40 x 40 x 160 mm, com volume de 16% de fibra. Para a resistência a 

flexão houve um aumento de 39% para os compósitos com fibras tratadas com 

hidróxido de sódio e de 7% para os compósitos com fibras tratadas com cloreto de 

alumínio.  

 Roma Jr et all (2008) fabricaram telhas de fibro cimento usando 5 % de 

eucalipto, 3% de sisal e 2% de eucalipto com 1% de sisal. Os autores perceberam que 

após 4 meses a tenacidade das telhas diminuíram de 53 para 68% e que houve um 

acréscimo da absorção de água de 30%. 

 Silva et all (2009) utilizaram fibras de sisal no volume de 10% em compósitos 

cimentíceos com dimensão de 400 x 70 x 12 mm. Os compósitos atingiram cerca de 12 

a 25 MPa de tensão e carga de flexão respectivamente. A absorção de energia do 

compósitos foram refletidos em valores de tenacidade sob tensão e carga de flexão de 

cerca de 45 e 22 J/m², respectivamente. 

 Toledo Filho et all (2009) usaram 10 % de volume de fibras de sisal em 

compósitos cimentíceos livre de hidróxido de cálcio e em matriz comum de cimento. 

Aplicaram 25, 50, 75 e 100 ciclos de molhagem e secagem nos compósitos. Os autores 

notaram que a absorção de energia variou entre 22,54 a 0,31 J/m² para os compósitos 

com matriz comum e de 21,70 a 18,28 J/m² para compósitos isento de hidróxido de 
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cálcio. 

 Claramunt et all (2011) aplicou 4 (quatro) ciclos de molhagem e secagem em 

fibras de algodão e comparou com polpas de Kraft. Foram colocadas 30g destas fibras 

em compósitos cimentíceos. Os autores averiguaram que os compósitos com fibras de 

algodão tiveram uma resistência à flexão de 16% e as polpas Kraft de 8%, o módulo de 

elasticidade seguiu a mesma tendência, mas a fratura de energia foi de 20% para os 

compósitos com polpas Kraft e de 5% para os compósitos com fibras de algodão. 

2.4 ADESÃO FIBRA-MATRIZ 

 A aderência dos materiais compósitos à base de cimento reforçado com fibras 

vegetais está condiciona ao tipo de fibra, comprimento, diâmetro e a modificações na 

fibra e matriz. A adesão entre a fibra e a matriz pode ser descrita como fenômenos 

físico-químicos entre a fibra e a matriz (LIMA, 2004; CARVALHO, 2005) 

 Um dos desafios na confecção de matérias compósitos à base de cimento 

consiste em ter uma boa adesão entre fibra e a matriz. As fibras tem um papel 

importante nas propriedades dos compósitos cimentíceos, pois é ela que vai reger a 

transferência de tensão para as outras partes, na sua atuação como reforço. 

 A zona de transição pasta-agregado em argamassas e concretos é conhecida 

como uma zona fraca, pois apresenta uma diferença na quantidade de compostos 

hidratados entre a superfície do agregado e a pasta de cimento. Essa zona apresenta 

poros e fissuras que contribuem para que a argamassa e o concreto se rompam quando 

submetido a baixas taxas de carregamento tração. 

 De forma similar a zona de transição fibra-matriz interfere nas propriedades 

elásticas do compósito e isso está relacionado com a quantidade de água e com a 

redução do fator a/c que interfere tanto positivamente quanto negativamente. Caso o 

compósito possua muita água ele irá possuir uma zona de transição mais fraca, fazendo 

com que a região elástica seja menor do que a esperada (SIMEONOV & AHMAD, 

1994). 

 A aderência fibra-matriz aumenta com o tempo de cura da matriz, compactação 

e redução na quantidade de água no compósito (COLLEPARDI et all. 1984; SILVA et 

al 2011). 

 Savastano Jr. e Agopyan (1999) compararam a influência da zona de transição 
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em compósitos com fibras vegetais (malva, sisal e coco) e com fibras de asbestos e 

poliproppileno. Com fator a/c de 0,38, 0,30 e 0,46. Nos compósitos com fibras vegetais 

apresentaram uma maior porosidade na zona de transição, fissuras e macrocristais de 

hidróxido de cálcio. 

 Gray e Johnston (1986) investigaram a influência da tensão cisalhante entre 

fibra-matriz, sendo fibra de aço e a matriz de argamassa com traços de 2:1:0.46; 

3:1:0.40; 4:1:0.51. Realizaram ensaios de tração e flexão. Os ensaios mostraram que a 

tensão de cisalhamento interfacial está associada com a proporção da mistura da 

argamassa e que é significante para a resistência a tração e a resistência a flexão. 

 Toledo Filho (1997) utilizando fibras de sisal e coco submetidos a ciclos de 

molhagem e secagem e variando o comprimento de embebimento encontrou tensões 

adesionais médios entre 0,32 MPa e 0, 76 MPa. Com a utilização de microsilica e 

escória em substituição parcial do cimento o autor alcançou cargas de arrancamento de 

5,77 e 5,21 N. 

 Delvasto et al. (2010), utilizaram uma matriz de 1:0.5 (cimento e areia) e a/c de 

0.34 com fibra de fique, os compósitos apresentaram uma tensão adesional de 0.75 MPa 

e uma alta tensão cisalhante de 0.50 MPa, isso para um embebimento de 10 mm. 

 Para se entender melhor o comportamento da adesão fibra/matriz o ensaio de 

arrancamento se mostra bastante eficiente na demonstração de cada fase ou estágio que 

a fibra e a matriz estão. 

 Para o entendimento da adesão entre a fibra e a matriz, é necessário antes saber 

interpretar o gráfico de arrancamento e o que cada trecho dele significa. Inicialmente é 

considerada que a fibra está aderida a matriz, denominado de tensão adesional, τau, no 

momento que é aplicado uma tensão de arrancamento na fibra, vai ocorrer uma 

deformação proporcional entre a fibra e a matriz. Quando essa carga de arrancamento 

supera a tensão de cisalhamento adesional é iniciada então a tensão de aderência 

elástica. 

 A medida que vai aumentando a carga de arrancamento aumenta-se também a 

transferência elástica fibra/matriz como mostra a figura 2.7 e figura 2.8. Chegando a um 

ponto em que no compósito passa a ocorrer tensões friccionais, tensões essas geradoras 

de fissuras ao redor da fibra causando uma decoesão inicial. Com a propagação desse 

fenômeno acaba causando perda de aderência e deslizamento no compósito.  

 

  



16 

 

 

 
 
 

Figura 2.7 Modelo do ensaio de  arrancamento              Figura 2-8 Curva típica de pull out da 
fibra  

Fonte: Naaman, Reinhardt, 1996 

 

 Aderência elástica é um mecanismo dominante entre a fibra e a matriz, tal 

aderência vai ocorrer quando houver um deslocamento longitudinal e compatibilidade 

entre a fibra e a matriz. A mesma é considerada a mais importante, pois distribui a 

tensão elástica de maneira não uniforme na interface fibra/matriz (BENTUR 

MINDESS, 1990; TOLÊDO FILHO, 1997). 

 Aderência por tração resiste aos deslocamentos causados por forças que atuam 

perpendicularmente em relação a interface fibra-matriz geralmente resultantes do efeito 

Poisson, de variações volumétricas e de carregamentos bi ou tri-axis (BENTUR, 

MINDESS 1990). 

 Aderência cisalhamento é o principal e mais estudado mecanismos de interação 

fibra-matriz, sendo que sua determinação é feita através de ensaios de arrancamento 

(pull-out). A partir da análise de carga-deslocamento é possível definir o fim da tensão 

de aderência por cislhamento elástico e o fim da tensão de cisalhamento friccional 

(LIMA, 2004) 

 A interação fibra-matriz é uma das propriedades de suma importância para os 

compósitos, pois, através dessa propriedade, é possível prever o comportamento do 

material, quando o mesmo está em solicitação de carregamento. Mas para que haja uma 

melhor interação fibra/matriz, para o caso de fibras vegetais em compósitos à base de 

cimento é necessário fazer modificações químicas na matriz e/ou físico-química nas 

fibras vegetais. 

 O aumento na carga de arrancamento está relacionado com a melhora com o uso 

Tensão Elástica 

Tensão Friccional 
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de pozolanas, que isentaram a matriz do hidróxido de cálcio e reduziu a porosidade na 

zona de transição. Esse resultado também pode também ser obtido pelo tratamento 

aplicado nas fibras, que reduz a variação dimensional devido a redução da 

hidroficilidade da fibra (FERREIRA et al, 2012). 

 As fibras possuem um comprimento critico de ancoragem (Lc) que é o 

comprimento mínimo para que a fibra atinja a tensão máxima (BENTUR, MINDESS 

1990; TOLEDO FILHO, 1997; OLIVEIRA, 2008). 

 Para o caso do comprimento da fibra (L) ser maior, menor ou igual ao 

comprimento critico (Lc): 

L > Lc o comprimento da fibra é suficiente para o desenvolver tensões ocorrendo 

falha por quebra na fibra; 

L < Lc o comprimento da fibra é pequeno elas serão arrancadas antes da tensão ser 

desenvolvida por causa da falha na fibra. 

 Betterman et al (1995) usaram fibras de PVA (Poliacetato de vinila) e de aço 

com comprimento de ancoragem de 13 mm em matrizes à base de cimento. Eles 

observaram que as fibras tiveram uma tensão adesional de 2,72 MPa para a de PVA e de 

2,35 para a fibra de aço. Os autores explicam que esse fenômeno na fibra de PVA 

ocorreu devido a uma energia maior para se realizar o arrancamento. 

 Lima e Toledo Filho (2006) avaliaram os resultados do ensaio de arrancamento 

com fibras de sisal no comprimento de ancoragem de 7,5 cm, 12,5 cm, 25 cm, 35 cm e 

50 cm em matriz a base de cimento. Os resultados experimentais foram analisados 

utilizando o modelo elastoplástico. Os autores concluíram que para a fibra de sisal em 

matriz de argamassa podem ser utilizados valores iguais a 0,60 MPa e 0,24 MPa para 

tensão adesional e friccional, respectivamente. 

 Pakravan et al (2012) utilizando fibras de nylon, acirilica e de polipropileno com 

comprimento de ancoragem de 10 mm em matrizes à base de cimento, mostrou que 

houve um aumento na adesão de 21% no tempo de cura entre 14 dias para 28 dias. Os 

autores firmam que é devido ao fator água/cimento e pelo tempo de cura de 14 para 28 

dias, que causou o aumento da densificação da matriz de cimento e consequente mente 

um aumento na energia dissipada. 
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3 TRATAMENTOS NA FIBRA 

 A natureza hidrofílica das fibras ligno-celulósica afeta a adesão com compósitos 

à base de cimento, devido a variação dimensional que ocorre com mudança de umidade 

do ambiente. Por exemplo, TolêdoFilho (1997) utilizando fibras de sisal e coco 

observou que em 5 minutos as fibras tinham absorvido respectivamente de água 82 e 

28%. Com 8 dias de observação a fibra de sisal aumentou seu diâmetro em 15% 

enquanto a fibra de coco em 9%. 

Visando uma melhor adesão são aplicados alguns tratamentos na fibra vegetal, 

tratamentos químicos e físico-químicos, esses tratamentos tem como objetivo dar uma 

melhor adesão da fibra na matriz, evitando assim a absorção de água e 

consequentemente sua variação dimensional, que é um dos responsáveis pelo 

deslocamento na interface fibra/matriz. 

 Sawpan et al (2011) utilizou 5% de NaOH em fibra de cannabis e perceberam 

que houve um aumento da cristalização da fibra, aumentando a resistência à tração de 

577 MPa para a fibra natural para 598 MPa com a fibra tratada. 

 Lopes et al (2010) fizeram acetilação em fibras de sisal por 1h a 100º C e 

notaram que houve um acrescimo na resistência à tração de 215, 6 MPa para a fibra 

natural para 216,4 MPa, já com 3h de acetilação a 120º C ocorreu um decréscimo 106,5 

MPa na resistência à tração. 

 Agentes de acoplamento, a exemplo o silano, também são muito utilizados para 

se fazer modificações na superfície da fibra, pois os mesmos aumentam a 

compatibilidade entre a fibra e a matriz, resultando em compósitos com melhores 

propriedades. Tonoli et al (2009) utilizaram silano em fibras de eucalipto que foram 

utilizadas como reforço em compósitos à base de cimento e aos 28 dias a tenacidade 

variou entre 0,82 KJ/m² e com 200 ciclos variou de 0,13 a 0,30 Kj/m². 

 O tratamento com álcali, mercerização, aplicado em fibras vegetais pode 

promover uma melhora em algumas propriedades dos compósitos por retirar substâncias 

inorgânicas que estão aderidas na parede da fibra. 

 Na parte interior das fibras vegetais ocorre uma movimentação de elétrons 

limitada e esse material pode reter uma distribuição de cargas na superfície. Então 

através da utilização de ar ionizado é possível serem neutralizadas, que pode levar a 
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desagregação de feixes de fibras que podem melhorar a adesão da fibra na matriz 

(OLIVEIRA, 2008). 

 A utilização de produtos químicos acarreta em um alto custo para poder se fazer 

modificações nas fibras vegetais, pois tal processo encarece o uso de materiais 

compósitos. Mas nem todo processo é ordem química, existem meios de modificar a 

morfologia das fibras vegetais sem a utilização de materiais que encareça tal 

modificação. 

 Os ciclos de molhagem e secagem surgiram como uma alternativa mais simples 

e eficiente para o tratamento das fibras vegetais. Os ciclos de molhagem e secagem 

ocasionam o fenômeno chamado de hornificação, termo que serve para descrever as 

alterações irreversíveis devido ao aumento de ligações cruzadas entre as microfibrilas 

causadas por ligações de pontes de hidrogênio, causada pelos ciclos de molhagem e 

secagem. O processo de hornificação faz com que a fibra vegetal perca a capacidade de 

absorção de água e ocorre uma diminuição na resistência à tração. (MINOR, 1994; 

DINIZ et al, 2004; BRANCATO, 2008). 

 Quando as fibras são molhadas ocorre um inchamento devido a absorção de 

águas e quando estão secas as fibras entram em colapso, figura 3.1 abaixo 

(BRANCATO, 2008). 

 

 

 

Figura 3-1 Fibra saturada e fibra seca após a hornificação 
Fonte: Brancato (2008) 

 

 

 Quando as fibras vegetais estão saturadas elas aumentam de volume e após 

secarem essas fibras reduz o diâmetro, se fechando. A longa exposição das fibras 

vegetais a ambientes úmidos leva a sua decomposição biológica. Isso surge como 

resultado do desgaste gradual da lamelas, conduzindo à separação das paredes das 

células. (OLIVEIRA, 2007). 
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 A hornificação faz com que ocorra uma reorganização na estrutura da fibra 

vegetal. A hemicelulose começa a se agregar a celulose, indicando um forte 

acoplamento na estrutura da celulose. No entanto, a lignina é depositada nos espaços 

que não foram tomados pela hemicelulose na estrutura fibrilar (SALMÈN et al 2012). 

 Com a aplicação dos ciclos de molhagem e secagem a fibra continua a entrar em 

colapso, conforme figura 3.2 abaixo, (BRANCATO, 2008). 

 

 

 
Figura 3-2 Colapso da fibra após os ciclos 

Fonte: Brancato (2008) 
 

 

 Conforme o autor o colapso na fibra vegetal é mais efetivo nos dois primeiros 

ciclos de molhagem e secagem. A hornificação é medida pela redução no valor da 

retenção de água da polpa depois de um ciclo de molhagem e secagem, está medição 

não pode revelar como exatamente como a fibra é alterada. 

 Com aplicação dos ciclos de molhagem e secagem Brancato (2008) observou 

que as fibras de celulose retinham 50% a menos de água. 

 Claramunt et al (2010) submeteram fibras de algodão em aos ciclos de 

molhagem e secagem por quatro vezes buscando uma estabilidade dimensional. Após o 

tratamento as fibras foram observadas por microscopia, figura 3.3 abaixo. 

 Claramunt et al (2011) usaram polpas do processo kraft e aplicararam 4 ciclos de 

molhagem e secagem em fibras de algodão para serem utilizadas como reforço em 

compósitos à base de cimento. Notaram que as fibras hornificadas e polpas 

apresentaram uma melhor durabilidade nos compósitos. Com a hornificação 

apresentaram um acréscimo de 21% na resistência a flexão e de 10% na compressão. 
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Figura 3-3 Fibra de algodão (a) Fibras não branqueadas 
(b) Polpas hornificadas e não branqueadas 

Fonte: Claramunt et al (2010) 

 

 Conforme Claramunt et al (2010) com a presença da hemicelulose e da lignina 

evita formação de pontes de hidrogênio entre as microfibrilas durante a secagem 

facilitando assim a absorção de água pela fibra. Com a retirada da hemicelulose e da 

lignina através do processo de branqueamento, as ligações entre a celulose e a 

hemicelulose são substituídas por ligações de celulose-celulose. 

 Um único ciclo é capaz de reduzir a penetração de água de 1,25 ml/g para 0,7 

ml/g de softwood bleachead sulfate pulp (STONE, 1968 apud FERREIRA, 2012). 

 Claramunt et al (2010) utilizou fibras de madeira e aplicou 4 ciclos de 

molhagem e secagem e analisou a estrutura morfológica e térmica da fibra. Observaram 

que os valores de retenção de água diminuíram significativamente, houve aumento da 

cristalinidade e ocorreu estabilidade térmica. 

 Ferreira (2012) usando fibras de sisal comparou as fibras naturais com as 

hornificadas. As naturais absorviam 246% enquanto as fibras com 10 ciclos de 

molhagem e secagem absorveram 173,5% de água. Os compósito com fibras 

hornificadas tiveram uma melhor comportamento mecânico. No entanto, o autor aplicou 

apenas 10 (dez) ciclos de molhagem e secagem nas fibras de sisal, não averiguando a 

influência de uma maior quantidade ciclos sobre as fibras. 
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4 PROGRAMA EXPERIMENTAL E METODOLOGIA 

 O estudo da influência do tratamento das fibras de sisal sobre a aderência em 

compósitos à base de cimento foi dividido em três fases. Sendo a primeira voltada para 

o tratamento aplicado as fibras, a segunda, a influência desse tratamento quando as 

mesmas são submetidas a esforços mecânicos e a terceira está relacionada ao uso e 

potencialidade dos resíduos.  

4.1 MATERIAIS 

4.1.1 Cimento 

 Foi utilizado cimento portland de alta resistência inicial da MIZU, cujas 

características estão apresentadas na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 Teores dos componentes do CPV-ARI e exigências mecânicas 

Sigla 

Componentes (% massa) Resistência à compressão (MPa) 

Clinquer + 

sulfatos de 

cálcio 

Material 

carbonático 

1 dia de idade 14 

3 dias de idade 24 

CPV - ARI 100-95 0 - 5 7 dias de idade 34 

Fonte: Adaptada da NBR 5733/1991 

 

 

 A utilização do cimento CPV se dá devido a ser um cimento puro isento de 

adições. Possuindo massa específica de 3,06 Kg/dm³. 
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4.1.2 Adições minerais 

Para a confecção da matriz foi utilizada metacaolinita e cinza volante com massa 

específica de 2,37 e 2,28 kg/dm³ respectivamente.  

 

Lima e Toledo Filho (2008) usaram 30% de metacaulinita em compósitos com 

fibra de sisal e notaram que o Ca (OH2) foi consumido 100%.  Melo Filho (2012) 

substituiu 50% do cimento por metacaulinita e verificou através de ensaio 

termogravimétrico que foi suficiente para consumir totalmente o hidróxido de cálcio.  

A utilização de pozolanas em matrizes cimentíceas faz com que ocorra o 

consumo do hidróxido de cálcio, evitando assim a mineralização da fibra conforme os 

estudos de LIMA (2004); LIMA e TOLEDO FILHO (2008); TOLEDO FILHO, 

SILVA, MELO FILHO (2009); FERREIRA (2012). 

4.1.3 Areia 

Foi utilizado como agregado miúdo areia de alagoinhas com massa especifica de 

2,62 Kg/dm³, dimensão máxima de 1,18 mm e módulo de finura de 1,79, conforme 

figura 4.1 abaixo. Visando melhorar a reologia do compósito objetivando um 

espalhamento homogêneo entre a fibra e a matriz. 

 

 

 

Figura 4-1 Granulometria da areia 
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4.1.4 Fibra de sisal 

A fibra de sisal foi obtida na região norte do estado da Bahia.  A fibra de sisal foi 

identificada como fibra de primeira qualidade Tipo 1, com variação entre 90 e 110 cm 

de comprimento a mesma é usada para importação. Mostrado na figura 4.2 e figura 4.3 

abaixo. 

 

 

  

Figura 4.2 Fibra de sisal                        Figura 4.3 Fibra de sisal com 25 mm 

4.1.5 Resíduo de sisal 

Os resíduos utilizados foram a bucha de campo e o refugo, os mesmos foram 

cortados em tamanho de 25 mm para a confecção de compósitos, e com tamanho 

de 50 mm para o ensaio de tração direta. Conforme a figura 4.4 a figura 4.7 

abaixo. 
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              Figura 4.4 Bucha de campo      Figura 4.5 Bucha de campo com 25 mm 
 

 

  

          Figura 4.6 Refugo                             Figura 4.7 Refugo com 25 mm 
 

 

 A utilização dos resíduos como refugo e bucha de campo produzidos pela 

indústria sisaleira é uma maneira de mostrar sua potencialidade, já que os mesmos são 

pouco estudado e por isso não sendo considerado também como uma alternativa para o 

emprego de reforço em matrizes cimentíceas. Por isso no presente estudo foi realizado 

uma avaliação da utilização destes resíduos em matrizes à base de cimento, como 

também uma comparação com a fibra de sisal. 

4.2 TRATAMENTO DAS FIBRAS 

As fibras de sisal foram tratadas segundo a metodologia de Ferreira (2012) e 

utilizando o planejamento composto central (PCC) foi determinada a quantidade de 

Dano na fibra 

Mucilagem 

Dano na fibra 
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ciclos de molhagem e secagem.  

 Usou-se 6 (seis) amostras de fibras de sisal que por uma única vez foram 

colocadas imersas em um caldeirão com água a 80º C por 1 h para ser retirado açúcares, 

óleo e impurezas. Após a fervura, espera-se esfriar e em seguida as fibras são imersas 

água corrente por 3 h para que haja saturação logo depois as mesmas são retiradas da 

água e colocodas na estufa por 16 h a 80º C. Conforme o autor a perda de massa a essa 

temperatura é menor que 1%.  

Completada as 16 h de secagem, desliga-se a estufa e espera a fibra esfriar por 6 

h em temperatura ambiente. Para que após o esfriamento seja iniciado outro ciclo de 

saturação por 3 h imerso em água e 16 h em estufa a 80º C. No final do tratamento as 

fibras foram cortadas no comprimento de 25mm. 

O tratamento aplicado nas fibras de sisal foi o mesmo usado no refugo e na 

bucha de campo, variando apenas o número de ciclos, pois um dos objetivos é mostrar a 

influência dos ciclos de molhagem e secagem nas fibras de sisal como também o 

aproveitamento e potencial dos resíduos. Logo abaixo é mostrado nas figuras 4.8 e 

figura 4.9 abaixo, o planejamento do tratamento aplicado tanto na fibra de sisal e nos 

resíduos.  

 

                                         Tratamento das Fibras de Sisal 

 

 

 

  Amostra1           Amostra 2       Amostra 3         Amostra 4     Amostra  5   Amostra 6   

   Não Ciclada      6 Ciclos            10 Ciclos          20 Ciclos          30 Ciclos       34 ciclos 

 

 

 
  Tratamento dos Resíduos 

 

 

 

Amostra 1                                     Amostra 2                                 Amostra 3 

          Não Ciclada          10 Ciclos                                   20 Ciclos           

 

Figura 4.8 Planejamento do tratamento das fibras 

Figura 4.9 Planejamento do tratamento dos resíduos 
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No fim de cada ciclo de molhagem e secagem, as fibras são colocadas em 

sacolas plásticas, identificadas e devidamente fechadas para evitar contato com a 

umidade. Como as figura 4.10 a figura 4.13 a seguir. 

  

Figura 4-10 Sisal não ciclado Figura 4-11 Sisal com 6 ciclos 

 

 

  

Figura 4-12 Refugo com 20 ciclos Figura 4-13 Bucha de campo com 
10 ciclos 

 

4.3 PROJETO DO EXPERIMENTO 

A influência da quantidade de ciclos sobre a fibra de sisal sobre a resistência à 

tração, módulo de elasticidade e aderência fibra/matriz, foi analisada utilizando o 

planejamento fatorial. 

A análise será feita pelo método e planejamento de superfície de resposta (MSR), 

pois o mesmo é uma coleção de técnicas matemáticas e estatísticas que são úteis para a 
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modelagem e análise nas aplicações em que a resposta de interesse seja influenciada por 

várias variáveis cujo o objetivo seja otimizar essa resposta (MONTGOMERY, 

RANGER 1999).  

 O planejamento fatorial é indicado quando se deseja estudar os efeitos de poucas 

variáveis de influência, pois o número de experimentos é alto quando se tem muitos 

fatores. O quando o efeito de um fator depende do nível de outro fator, diz que há a 

interação entre eles (LOPES, 2008). Para o caso do objeto estudado que será a 

aderência, possuirá dois fatores que serão o número de ciclos aplicados nas fibras de 

sisal e o comprimento das fibras.  

 Foi usado planejamento mais simples, o 2k, ou seja, com dois fatores A e B e 

dois níveis. O planejamento 22 = 4 corridas, pode ser representado geometricamente. 

Onde cada vértice do quadrado é denotado por níveis, baixo e alto dos fatores A e B 

pelos sinais – e + figura 4.14 abaixo (MONTGOMERY, RANGER 1999). 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

    

 

 

 

        Fonte: Montgomery, Runger (1999) 

 

Nesse tipo de planejamento, existem dois parâmetros que devem ser 

especificados que são distância, α, chamado também de rotabilidade e o número de 

pontos centrais, nc. O parâmetro α é importante para o modelo de segunda ordem, 

conforme a equação 1, podendo fornecer previsões, através da região de interesse 

(CALADO, MONTGOMERY 2003). 

Baixo 
(-) 

B 

Alto 
(+) 

Alto 
(+) 

ab 

A 
 

Baixo 
(-) 

b 

(1) a 

Figura 4-14 Planejamento fatorial 2² 
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 Um PCC pode ser tornar rotacionável dependendo do valor de α, que por sua 

vez depende do número de pontos na porção fatorial do planejamento. Ele é dado por α 

= (nF)1/4, sendo F=2k, para o caso de k = 2 fatores, α = (2²)1/4 = 1,414. Conforme figura 

4.15 abaixo (CALADO, MONTGOMERY 2003).  

 

 

 

Figura 4-15 Planejamento composto central 
Fonte: Montgomery, Calado (1999) 

 

 

 A combinação de tratamento a, indica que o fator A, está no nível alto e o fator B 

no nível baixo. A combinação de tratamento com ambos os fatores no nível baixo é 

denotado pela equação abaixo. Essa notação será usada em toda a série de 

planejamentos 2k. 

 

...............................................................(Equação 1) 
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Onde: 

 

  = representam os parâmetros do modelo; 

  = fatores experimentais ou variáveis do modelo 

 

 A atribuição dos sinais de codificação aos níveis superiores ou inferiores é feita 

de forma arbitrária e não interfere na realização dos experimentos ou na interpretação 

dos resultados, além de permitir esquematizar o planejamento na forma de matrizes de 

planejamento (LOPES, 2008). 

 A ideia de usar a superfície de resposta é que pode fornecer uma otimização e 

facilita a localizar o ponto ótimo através de um mapeamento dos fatores envolvidos. Por 

conta disso faz-se necessário um delineamento, pois através do mesmo podemos 

identificar as mudanças nas variáveis de resposta. 

 Para o objeto de estudo foi determinado através do planejamento composto 

central o número de ciclos e o comprimento de fibra para que pudesse fazer o 

mapeamento da influência da quantidade de ciclos aplicado a fibra de sisal. Mostrado na 

figura 4.16 e Tabela 2 abaixo. 

 

Figura 4-16 Planejamento do experimento 
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Tabela 2 - Superfície de resposta de segunda ordem 
X1 X2 Lf  (mm) Nc 

0 0 30 20 

-1 -1 20 10 

1 -1 20 30 

1 1 40 30 

-1 1 40 10 

-1,414 0 30 6 

0 -1,414 16 20 

1,414 0 30 34 

0 1,414 44 20 

X1 e X2 : coordenadas do eixo; Lf : comprimento da fibra; Nc: nº de ciclos. 

 

 

 A partir deste planejamento pode-se dar início ao tratamento das fibras como 

também ao ensaio de arrancamento. 

4.4 DOSAGEM DA MATRIZ 

4.4.1 Mistura 

 Para a confecção da matriz foi empregado o traço 0,5: 1: 0,2: 0,30: 0,67 

(cimento : areia : cinza volante : metacaulinita : água). A mistura foi realizada conforme 

a NBR 13279/2005, usando uma argamassadeira de 5 dm³, sendo que o tempo sofreu 

alteração para que houvesse uma homogeneização da mistura, ficando da seguinte 

forma. 

 

• 30 segundos para adição de água e produtos cimentantes velocidade baixa; 

• 30 segundos para a adição de areia velocidade baixa; 

• 15 segundos para a raspa; 

• 1 minuto e 15 segundos com o pano úmido e argamassadeira desligada; 

• 1 minuto na velocidade alta; 
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• 30 segundos para adição de fibras na velocidade baixa; 

• 1 minuto na velocidade alta. 

 

Obtendo uma consistência média de 343,33 mm e apresentando pouca exsudação, boa 

dispersão e homogeneidade. Mostrado nas figura 4.17 e figura 4.18 abaixo. 

 

  

      Figura 4-17 Aferição do espalhamento                  Figura 4-18 Espalhamento 

 

 

O que determina a reatividade da pozolana é capacidade que ela tem de reagir 

com o hidróxido de cálcio, quanto maior for a quantidade de hidróxido consumido, 

maior será a sua reatividade (MASSAZA, 1993). 

 A utilização de pozolanas como cinza volante e metacaulinita tem como 

intenção isentar a matriz do hidróxido de cálcio, apresentar uma reologia adequada 

favorecendo uma boa dispersão das fibras e um bom desempenho mecânico. 

4.5 ANALISE MICROESTRUTURAL DA FIBRA 

A análise microestrutural das fibras foi feita utilizando um microcópio optico e o 

MEV (Microscópio eletrônico de varredura). Para aferir o diâmetro da fibra foi utilizado 

o microscópio óptico do fabricante QUIMIS modelo Q711FT.  

 Os monofilamentos de fibras foram colocados entre duas lâminas de vidro de 

2mm de espessura e observados na lente de zoom óptico de 10X (dez vezes). Após a 

observação da fibra, ela foi fotografada por uma câmera acoplada ao microscópio e em 

seguida a imagem transferida para o programa MOTIC IMAGES PLUS 2.0, onde foi 
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realizado a aferição do diâmetro da fibra. Conforme mostrado na figura 4.19 a 4.22 

abaixo. 

 

 

  

Figura 4-19 Microscópio Figura 4-20 Fibra de sisal com 10 ciclos 
 

 

 
 

 

 

Figura 4-21 Fibra de sisal escala 1mm Figura 4-22 Refugo com 10 ciclos 
 

 

O diâmetro da fibra foi aferido em três locais diferentes para que se pudesse ter 

uma média do diâmetro e da variação que ocorria ao longo da mesma. Essa aferição 

ocorreu tanto com as fibras de sisal quanto com os resíduos. 

Para a utilização do MEV, as fibras foram metalizadas com ouro no LABMIC 

(Laboratório do Programa de Multiusuário de Microscopia Eletrônica e Microanálise) 

de Engenharia de Materiais na UFRJ, serviu para mostrar a influência do tratamento 

aplicado nas fibras de sisal e nos resíduos. Como também o entendimento dos fatores 

que interferem no seu desempenho físico-mecânico. 

 

Dano na fibra 

Dano na fibra 
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4.6 ENSAIO DE TRAÇÃO NA FIBRA 

 O ensaio de tração na fibra foi realizando o molde utilizado por Kim e Netravali 

(2010) e seguindo a ASTM C1557/2008. O molde em papel nas dimensões de 95 mm 

de altura e largura 35 mm. A fibra foi devidamente alinhada ao molde e em seguida 

colada com cola de secagem rápida nas extremidades e também foi colocada fita 

metálica, para evitar que em contato com a garra chegasse a romper a fibra. Mostrado 

na figura 4.23 a figura 4.25 abaixo. 

  Em seguida o molde com a fibra é colocado no texturômetro TA.XT plus, onde 

foi preso por duas garras, uma na parte inferior e outra na superior. Feita a calibração do 

aparelho e regulado a velocidade de carregamento para 0,03 mm/s.  

 

 
Figura 4-23 Molde para ensaio de tração na fibra 

Fonte: Kim, Netravili, 2010 
 

 

  
Figura 4-24 Fibra tracionada Figura 4-25 Fibra rompida 

 

 

 

Área colada 

Fibra vegetal 

Comprimento útil 
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 A partir dos gráficos gerados pelo equipamento será calculado a tensão e o 

módulo de elasticidade das fibras que foram cicladas, com as equações 

................................................................................................................(Equação 2) 

 
................................................................................................................(Equação 3) 

 

 

Onde,  

 = tensão calculada (MPa); 

F= carga até o rompimento da fibra (N); 

A= área da seção transversal da fibra (m²) 

 = módulo de elasticidade (GPa);  = deformação (∆L/L0), sendo ∆L a deformação 

sofrida pela fibra, L0 é o comprimento inicial do corpo de prova. 
 

4.7 ENSAIO DE ARRANCAMENTO DA FIBRA 

 O ensaio de arrancamento será realizado segundo a metodologia de Silva (2011) 

e Ferreira (2012). O comprimento de embebimento ou de ancoragem da fibra foi 

determinado utilizando o planejamento composto central (PCC). Onde para cada 

comprimento de ancoragem se tem uma determinada quantidade de ciclos.   

 Os copos de prova foram moldados utilizando tubos de pvc com diâmetro de 20 

mm, tabuleiro em acrílico e monofilamentos de fibras de sisal, refugo e bucha de 

campo. Onde os tubos de pvc são encaixado no tabuleiro de acrílico e em seguida 

através de um furo existente no mesmo, a fibra é colocada de forma concêntrica no 

tubo. Mostrado nas figura 4.26 e figura 4.27 abaixo. 
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Figura 4-26 Tubo de pvc encaixado no 
tabuleiro 

Figura 4-27 Fibra concêntrica no tubo de 
pvc 

 

 

 O preenchimento dos corpos de prova com argamassa se deu utilizando uma 

sacola plástica com uma das extremidades cortadas, para facilitar a saída da argamassa 

até o corpo de prova. A moldagem acontecia em duas camadas, sendo que em cada 

camada foi dado 10 golpes com uma haste metálica para que pudesse haver um melhor 

adensamento da mistura. 

 Posteriormente a segunda camada, as fibras foram devidamente alinhadas 

utilizando guias em acrílico perfurado por onde passam os monofilamento de fibra para 

evitar que as mesmas se movimentassem. Após a colocação destas guias as fibras eram 

ligeiramente tracionadas para que haja o seu devido alinhamento. Conforme é mostrado 

nas figuras 4.28 a figura 4.31 abaixo. 

 

  

   Figura 4-28 Preenchimento da primeira         Figura 4-29 Segunda camada 
                       camada 
 

 

Furo no tabuleiro e fibra concêntrica 



37 

 

  

     Figura 4-30 Preenchimento da segunda camada                Figura 4-31 Final da moldagem 
                        utilização de guias 

 

 

Com 24 h os corpos de prova foram retirados do tabuleiro em acrílico e em 

seguida foram identificados. Após a identificação, foi medido 0,5 cm do topo do corpo 

de prova e a partir daí foi cortada a fibra e colocada em sacola plástica para que pudesse 

logo em seguida aferir o diâmetro.  

A cura dos corpos de prova se deu em câmara úmida imerso por 13 dias e um 

dia na sala de durabilidade com temperatura de 26,2º C e umidade relativa de 44%. 

Conforme mostrado na figura 4.32 e figura 4.33 

 

  

Figura 4-32 Fibra cortada e ensacada                 Figura 4-33 Controle da temperatura 

 

O ensaio de arrancamento foi realizado no laboratório de frutas e hortaliças, 

locado na Universidade Estadual de Feira de Santana, utilizando um Texturômetro 

TA.XT plus, com velocidade de ensaio de 0,02mm/s, célula de carga de 50 Kg, do 

fabricante da EXTRALAB Ltda. 

Para a realização do ensaio houve a necessidade do desenvolvimento de um 

sistema rotulado para que pudesse fixar os corpos de prova e evitar movimentação dos 

Fibra 
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Garras 

mesmos durante a execução. Mostrado nas figuras 4.34 a figura 4.37 abaixo. 

 

  
Figura 4-34 Texturômetro                  Figura 4-35 Texturômetro com garras 
 

 

  

Figura 4-36 Sistema rotulado                        Figura 4-37 Fibra arrancada 
 

 

O ensaio de arrancamento tem como função mostrar a influência do 

comprimento de embebimento e a influência dos ciclos de molhagem e secagem 

aplicado nas fibras. Gerando gráficos que se aproximem do idealizado, onde pode ser 

observado a existência de duas regiões a linear elástica, que é correspondente a ao 

trecho linear, admitido uma aderência perfeita e o outro trecho é de decoesão, que 

ocorre o surgimento e propagação fissuras até o completo deslizamento, como mostrado 

na figura 4.38 abaixo. 

 

 

 
 

Fibra 
Rotula 

Corpo de prova 
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Figura 4-38 Gráfico de arrancamento idealizado 

 

 

Para o cálculo da tensão adesional e friccional utilizou as seguintes  

abaixo: 

 

 .........................................................................................................(Equação 4) 

 

Onde: 

Pmax = carga de máxima arrancamento; 

l= comprimento de embebimento; 

r= raio da fibra, será aferida. 

4.8 ENSAIO DE TRAÇÃO NA FLEXÃO 

 O ensaio de resistência à tração flexão foi realizado usando a matriz, compósitos 

com fibras de sisal, compósitos com refugo e compósitos com bucha de campo, 

contendo uma fração de 2% em massa de fibras, sendo usado apenas fibras vegetais não 

ciclada e com 10 ciclos com comprimento de 25mm. A mistura foi realizada em uma 

argamassadeira de 5 dm³ baseando-se na NBR 13279/2005, sendo que o tempo sofreu 

alteração para que houvesse uma homogeneização da mistura, ficando da seguinte 

forma. 

τ fr 

τ ad 

               Idealizada 
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• 30 segundos para adição de água e produtos cimentantes velocidade baixa; 

• 30 segundos para a adição de areia velocidade baixa; 

• 15 segundos para a raspa; 

• 1 minuto e 15 segundos com o pano úmido e argamassadeira desligada; 

• 1 minuto na velocidade alta; 

• 30 segundos para adição de fibras na velocidade baixa; 

• 1 minuto na velocidade alta. 

 

 Foram moldados corpos de prova com dimensão de 4x4x16 cm (altura, 

espessura e comprimento) e 0,5x4x16 cm (altura, largura e comprimento). A 

desmoldagem aconteceu com 24 h, logo em seguida os corpos de prova foram 

colocados para curar por 14 dias na câmara úmida. 

 O ensaio dos corpos de prova de 4x4x16 cm foi realizado no Letec 07, 

localizado na Universidade Estadual de Feira de Santana, utilizando uma prensa da 

Contenco de referência HD-200T, com velocidade de carregamento de 50Kgf/s. Já os 

corpos de prova com  0,5x4x16 cm, foi realizado no LEM (Laboratório de Ensaio 

Mecânico), localizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Usando um 

LVDT para descobrir a carga flecha no meio do vão.  Para o ensaio de tração na flexão 

dos corpos de prova 0,5x4x16 cm foi utilizado uma prensa SHIMADZU AGX, com 

célula de carga de 100 KN a uma velocidade de 0,2 mm/min. Mostrado nas figuras 4-39 

a figura 4-42 abaixo. 

 

 

  
Figura 4-39 Tração na flexão 4x4x16cm Figura 4-40 Tração na flexão 0,5x4x16cm 
 

 

LVDT 

Carga aplicada 

Fibras  
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Figura 4-41 Fibras arrancadas Figura 4-42 Fibras costurando 
 

 

 Com base nos resultados gerados pelo ensaio foi calculado a tensão e o índice de 

tenacidade dos corpos de prova através da equações abaixo. 

 

............................................................................................................(Equação 5) 

FT ........................................................................................................................................(Equação 6) 

 
 
 
 
Onde; 

n=150  

 = tensão calculada (MPa); 

T= É a energia necessária para fletir uma viga reforçada com fibras até uma deflexão no 

meio de vão de L por 150 do seu vão, isto é, 0,73 mm no presente trabalho. 

b= largura da viga ou placa 

d= espessura da viga ou placa 

4.9 ENSAIO DE COMPRESSÃO 

 O ensaio de resistência à compressão seguiu a NBR 13279/2005 adotando a 

matriz, os compósitos com fibras de sisal, compósitos com refugo e compósitos com 

bucha de campo com fração de 2% em massa das fibras, usando fibras de sisal e 

resíduos não ciclados e com 10 ciclos com comprimento de 25mm. O ensaio foi 

Fibras arrancadas 
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realizado com a metade dos corpos de prova de tração na flexão de 4x4x16 cm, em uma 

prensa elétrica do fabricante Contenco de referência HD-200T, com célula de carga com 

velocidade de 50 Kgf/s. Mostrado nas figuras 4-43 a figura 4-46 abaixo. 

 

 

  

Figura 4-43 Corpo de prova na prensa Figura 4-44 Corpo de prova rompido 
 

 

  

Figura 4-45 Corpo de prova fissurado Figura 4-46 Corpo de prova esmagado 
 

 

 A partir dos resultados do ensaio de compressão é calculada a tensão na 

compressão dos corpos de prova e influência das fibras de sisal e dos resíduos sobre está 

tensão, como também um comparativo entre a matriz e os compósitos. 

 

 

 

 

 

Suportes 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO SOBRE AS PROPRIEDADES DA FIBRA 
DE SISAL 

Na Figura 5.1 e figura 5.2 abaixo mostra a diferença entre a fibra não hornificada 

e hornificada. Na figura 50 é percebido que os lumens estão mais abertos, causando 

uma maior absorção de água pela fibra, enquanto que a fibra que passou por 6 ciclos 

mostra um fechamento no lúmen, dificultando assim a absorção da água e causando um 

enrijecimento na sua estrutura. 

 

 

  

Figura 5.1 Fibra de sisal não hornificada          Figura 5.2 Fibra hornificada com 6 ciclos 

 

Com relação às figuras 6.3 a figura 5.6, as fibras que passaram por 10 (dez) e 20 

(vinte) ciclos respectivamente, continua havendo o fechamento do lúmen e também 

começa a haver o desfibrilamento, ou seja, entre as fibrilas começam a ocorrer fissuras 

devido à fadiga por absorção, que é quando a fibra absorve e perde a água levando a um 

desgaste dessa região tornando-a mais fraca. Com relação à superfície das fibras, é 

notado que com 10 (dez) ciclos a superfície ficou mais coesa em comparação com fibras 

de 20 (vinte) ciclos que apresentou desfibrilamento e fissuras.  
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    Figura 5-3 Fibra de sisal com 10 ciclos             Figura 5.4 Fibra de sisal com 20 ciclos  

 

 

  
    Figura 5-5 Fibra de sisal com 10 ciclos             Figura 5-6 Fibra de sisal com 20 ciclos 

 

 

Na figura 5.7 a figura 5.9 abaixo, fibras foram hornificadas por 30 (trinta) e 34 

(trinta e quatro) vezes respectivamente. Com 30 ciclos é observado que há o fechamento 

completo dos lumens e um aumento na espessura das paredes envolta do lúmen. 

Com 34 ciclos ocorreu que os lumens se abriram e rasgaram-se. A superfície da 

fibra com 30 (trinta) ciclos apresentam rasgos, orifícios e manchas escurecidas, que 

prejudicam a sua resistência. 

 

 

Fissuras 
Desfibrilamento 
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    Figura 5-7 Fibra de sisal 30 ciclos         Figura 5-8 Fibra de sisal 34 ciclos 
 

 

 

Figura 5-9 Fibra de sisal 30 ciclos 

 

5.1.1 Resistência à Tração na Fibra de Sisal 

O ensaio de tração direta foi realizado com o intuito de averiguar a influência da 

hornificação nas fibras de sisal e nos resíduos, através do gráfico tensão-deformação. 

Abaixo são mostradas as figuras 5.10 a 5.15 das fibras hornificadas e não cicladas e 

tabela 3 os valores médios, com desvio padrão entre parênteses. 
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Figura 5-10 Natural não ciclada 

 

 

 

Figura 5-11 Natural com 6 ciclos 
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Figura 5-12 Natural com 10 ciclos 

 

 

 

Figura 5-13 Natural com 20 ciclos 
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Figura 5-14 Natural com 30 ciclos 
 

 

 

Figura 5-15 Natural com 34 ciclos 
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Tabela 3 Valor médio do ensaio de tração na fibra de sisal hornificada e não hornificada 

Fibra Natural Força (N) Tensão (MPa) 
Módulo de Elasticidade 

(GPa) 
Não Ciclada 16,80 (19,2) 363,85 (26,8) 20,06 (52,9) 

6 Ciclos 13,22 (16,6) 353,55 (30,5) 17,82 (45,9) 

10 Ciclos 12,15 (16,3) 352,9 (26,6) 15,72 (42,4) 

20 Ciclos 10,49 (12,7) 233,9 (23,9) 12,7 (43,3) 

30 Ciclos 8,08 (17,2) 189,9 (22,9) 10,23 (47,9) 

34 Ciclos 7,60 (22,8) 89,18 (26,5) 5,92 (56,0) 

*Coeficiente de variação entre parênteses 

 

 

Na tabela 3 é visto que com 6 ciclos houve um decréscimo na tensão ruptura 

devido a uma modificação na estrutura, havendo uma reorganização da hemicelulose, 

lignina e celulose, diminuindo assim a tensão de ruptura e o módulo de elasticidade da 

fibra.  

Para as fibras de sisal com 6 ciclos houve uma redução na tensão de 2,83% e no 

módulo de 11,17%, com 10 ciclos a tensão decaiu 3,00% e módulo de 21,63%, com 20 

ciclos a tensão reduziu 35,71% e módulo 36,68% e com 30 e 34 ciclos a tensão 

diminuiu 47,81% e 75,48% e para o módulo de 46,01% e 70,49%, respectivamente. 

Com 10 ciclos começa a ocorrer a desfibrilação, devido a quebra das ligações 

químicas das lamelas médias gerando o desgaste entre as microfibribrilas, causando a 

separação entre elas. 

A partir do aumento do número de ciclos de molhagem e secagem é notado que há 

uma queda na força, tensão e no módulo de elasticidade, essa queda nesses valores é 

devido ao desgaste na fibra por conta da exposição das fibras a umidade e a 

temperatura, tornando-a frágil. 

A hemicelulose é o constituinte mais suscetível a água e temperatura, por isso 

quando posto em contato com as mesmas ocorre uma reorganização junto a celulose que 

é uma estrutura cristalina, fazendo com que ocorra uma maior resistência transversal 

Salmén et al (2004; 2012). 

 Brancato (2008) diz que a hornificação provoca uma perda na retenção de água 

na celulose e uma diminuição na resistência à tração da fibra. Como também um 

colapso na fibra após o segundo ciclo de molhagem e secagem. Claramunt et al (2010) 

analisou fibras de algodão sobre o efeito da hornificação e constatou uma redução 
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significativa na absorção de água, aumento na cristalinidade e estabilidade térmica. 

Rao e Rao (2005) em seus estudos com diversas fibras vegetais, dentre elas a de 

sisal encontraram valores médios para a tensão de para o módulo de 567 MPa e 10,40 

GPa, respectivamente. Silva et al (2008) variando o comprimento da fibra de sissal entre 

10 e 40 mm encontrou resistência à tração entre 391 a 400 MPa e módulo de 

elasticidade de em torno de 10,7 a 15,7 GPa. Ferreira (2012) utilizando fibras de sisal 

não tratadas encontrou valores para a tensão de 453,23 MPa e 20,16 GPa para o 

módulo, já para as fibras hornificadas a tensão foi de 474,86 MPa e 18,05 para o 

módulo de elasticidade. 

5.1.2 Arrancamento da fibra de sisal 

O efeito do tratamento e do comprimento de ancoragem sobre o comportamento 

de arrancamento é mostrado na figura 5.16 e na tabela 4 abaixo 

 

 

 

Figura 5-16 Fibras naturais de vários comprimentos 
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Tabela 4 Valores médios do ensaio de arrancamento 
Fibra-Ciclos Tratamento Comprimento (L) Pad (N) τ (MPa) 

NT-NC Não Ciclada 20 mm 3,75 (23,15) 0,18 (16,00) 

NT-NC Não Ciclada 40 mm 6,61 (15,81) 0,17 (23,19) 

NT-6 Tratada 30mm 4,24 (14,46) 0,18 (14,79) 

NT-10 Tratada 20mm 3,64 (17,12) 0,25 (53,82) 

NT-10 Tratada 40mm 6,95 (21,90) 0,21 (24, 78) 

NT-20 Tratada 16mm 1,25 (28,75) 0,06 (65,07) 

NT-20 Tratada 30mm 2,09 (29,21) 0,09 (48,12) 

NT-20 Tratada 44mm 3,80 (26,38) 0,11 (21,22) 

NT-30 Tratada 20mm 2,53 (16,67) 0,21 (24,49) 

NT-30 Tratada 40mm 2,76 (19,48) 0,12 (43,78) 

NT-34 Tratada 30mm 4,08 (27,42) 0,11 (36,02) 

NT-Sisal Natural; BC-Bucha de Campo; RF-Refugo; NC-Não Ciclado. 
 

 

É notado na tabela 4, que houve uma variação entre as fibras naturais não tratadas 

com 20 mm e as fibras hornificadas com o mesmo comprimento de arrancamento. As 

amostras com 10 ciclos e 20mm apresentaram uma redução de 2,93 % na carga 

adesional e um aumento na tensão de 38,88% na tensão de arrancamento. Com 30 ciclos 

e 20mm a carga adesional foi reduzida 32,53% e a tensão aumentou 16,67%, e com 20 

ciclos e 16mm a redução da força adesional foi de 66,67%. 

Com 6 ciclos e 30mm em comparação com NT-NC-40 mm, a redução foi de 

35,85% para a carga adesional e um aumento na tensão de 5,88%, com 20 ciclos e 30 

mm a redução foi de 68,38% e 47,06% para a carga adesional e a tensão, 

respectivamente. Já com 34 ciclos e 30 mm a redução foi de 38,27% para a carga 

adesional e de 35,94% para a tensão. 

Para as fibras de sisal com 10 ciclos e 40mm houve um aumento de 5,14% e 

23,53% para a carga adesional e para a tensão respectivamente. Com 30 ciclo e 40 mm 

a redução na carga adesional foi de 58,24% e para a tensão de 29,41%, já para 20 ciclos 

e 44mm houve uma diminuição de 42,51% e 35,29% para carga adesional e para a 

tensão respectivamente. 

Silva et al (2011) realizaram ensaio de arrancamento com comprimento de 10 a 

40mm com diferentes tipos de fibras de sisal e perceberam que a carga adesional variou 
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de 2,2 a 8,07 N com uma tensão de 0,30 a 0,38 MPa, isso para a cura aos 3 dias. Com 

28 dias a carga adesional foi de 5,41 a 8,72 N e a tensão de 0,37 a 0,67 MPa. 

Ferreira (2012) aplicou ciclos de molhagem e secagem em fibras de sisal e 

encontrou uma melhora tanto na carga adesional quanto na tensão de aderência para as 

fibras com comprimento de 25 e 50 mm. Com 25 mm variou de 3,73 a 4,53 N e tensão 

de 0,30 a 0,42 MPa. Com fibras de 50 mm variou de 6,35 a 8,46 N e de 0,30 a 0,43 MPa 

para a carga adesional e tensão de aderência, respectivamente. 

5.1.3 Análise fatorial 

A seguir na figura 5.17 é apresentada a análise fatorial utilizando o planejamento 

2K com ponto central. A equação 12 foi encontrada usando o programa Statistica 7, 

através da regressão linear utilizando os dados experimentais para calcular a tensão 

máxima de cada amostra.  Na tabela 5 é apresentado o comparativo entre os resultados 

teóricos e experimentais.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

             Figura 5-17 Planejamento experimental 
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Para o cálculo da tensão máxima de aderência, é considerada a substituição de 

cada elemento, Nc ou Lf, pelo seu respectivo valor. 

Para validar o ensaio foi a avaliado a média de cada amostra conforme mostrado 

na Tabela 5 e na figura 5.18. 

 

.Tabela 5 Comparativo das médias da tensão máxima entre as amostras 

Amostras NC LF 
τ max 
médio 

σ desvio 
padrão 

Confiabilidade 
mínima (-95%) 

Confiabilidade 
máxima (+95%) 

1 6 30 0,190 0,027 0,155 0,224 

2 10 20 0,21 0,114 0,073 0,358 

3 10 40 0,28 0,100 0,159 0,408 

4 20 16 0,062 0,040 0,011 0,112 

5 20 30 0,088 0,042 0,0350 0,140 

6 20 44 0,116 0,0251 0,0848 0,147 

7 30 20 0,172 0,040 0,121 0,222 

8 30 40 0,068 0,0496 0,0062 0,129 

9 34 30 0,126 0,0403 0,0758 0,176 

 

 

Para a análise dos resultados a influência do comprimento de fibra e da 

quantidade de ciclos foi preponderante para a carga adesional e para a tensão. É visto 

que tabela 6 a confiabilidade ficou distante dos 95% de confiabilidade. Apresentando 

uma confiabilidade em torno de 44, 80%, como mostrado na figura 6.18.  
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Figura 5-18 Relação entre o valor observado e o predito. 

 

 

 

A figura 5.19 e figura 5.20 mostram um comparativo entre as médias pela 

influência do número de ciclos na tensão máxima da fibra. As fibras submetidas com 10 

(dez) ciclos apresentaram uma maior tensão em comparação com as demais fibras. As 

de 20 (vinte) ciclos apresentaram uma menor tensão. Já para a influência do 

comprimento da fibra, as de 20 mm apresentaram uma maior tensão, juntamente com as 

de 40 e 44 mm. 
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                Figura 5-19 Relação entre Nc e a tensão 
 

 

No gráfico 5-20 abaixo, é mostrado o efeito do número de ciclos sobre a tensão, é 

notado que para a tensão houve um aumento com as fibras que foram submetidas a 10 

ciclos de molhagem e secagem, e que a partir dos 20 ciclos ocorreu um decrécimo de 

tensão de aderência, mas aos 30 e 34 ciclos esse aumento não foi significante. 

 

 

 

Figura 5-20 Relação entre Lf e a tensão 

 

As figuras 5.21 e 5.22 mostram a influência do comprimento de embebimento e 

os ciclos aplicados. Onde com 6 ciclos e 30 mm houve uma tensão máxima em torno de 

0,25 MPa ciclos e para 10 ciclos e 40mm foi de 0,30 MPa, mas já com 20 ciclos e 

44mm a tensão média de aderência foi de 0,15MPa, mostrando a eficiência do 

tratamento para as fibra com 10 ciclos de molhagem e secagem, e que acima disso causa 

danos nas fibras de sisal 
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Figura 5-21 Superfície de resposta entre Nc e Lf 

 

 

 

 

Figura 5-22 Superfície de resposta entre Nc, Lf e tensão 

 

..........(Equação 7) 
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 Com 10 ciclos de molhagem e secagem aplicado nas fibras de sisal, fez com que 

houvesse uma melhor adesão fibra-matriz, próxima de 0,25 MPa. No entanto, com 

relação ao comprimento crítico é visto que houve pouca influência quando se 

correlaciona com o número de ciclos, ou seja, a variação da tensão de aderência em 

relação ao comprimento crítico foi mínimo. 

Então, baseado nos resultados obtidos pelos gráficos de superfície de resposta 

foram aplicados 10 e 20 ciclos de molhagem e secagem nos resíduos de bucha de campo 

e refugo. Após os ciclos as fibras foram submetidas a análise micro estrutural, ensaio de 

tração direta, arrancamento e usado como reforço em matrizes à base de cimento. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

5.2.1 Morfologia das fibras 

Na figura 5.23 a figura 5.25 são apresentadas as microscopias eletrônicas de 

varredura da bucha de campo e refugo em estágio natural e após serem submetidas aos 

ciclos de molhagem e secagem. 
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Figura 5-23 a) Estrutura lateral; b) Seção transversal 

 

 

 

 

Figura 5-24 a) Natural; b) 10 ciclos 

 

a b 

a b 
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Figura 5-25 a) 10 ciclos; b) 20 ciclos 

 

 

Os resíduo de bucha de campo e refugo apresentam características bem diferentes 

na sua superfície. 

Com bucha de campo e com o refugo, não foi muito diferente do ocorrido com a 

fibra de sisal, na medida em que foi se aplicando os ciclos de molhagem e secagem, 

houve o fechamento dos lumens com 10 ciclos e aos 20 ciclos houve o fechamento total 

dos lumens e o desfibrilamento.  

É notado nas figuras 5-23 a 5-25 acima, que o tratamento provocou um desgaste 

na superfície causando o desfibrilamento, que se tornou mais intenso aos 20 ciclos, 

fazendo com que ocorra absorção de água pelas paredes das fibras. 

a b 
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O refugo, apresentam danos nas fibras, que são partes escurecidas e frágeis que 

oferecem pouca resistência ao refugo. O refugo apresentou o mesmo comportamento, 

com 10 ciclos o fechamento parcial dos lumens devido à fadiga por absorção e com 20 

ciclos continua o fechamento do lúmen e ocorre o desfibrilamento. 

5.2.2 Resistência à Tração dos resíduos 

Nas figura 5.26 a figura 5.31 são apresentada as curvas tensão-deformação para os 

resíduos de bucha de campo e refugo antes e após o tratamento. Os valores de 

resistência a tração e modulo de elasticidade calculados estão apresentados nas tabelas 6 

e 7. 

 

 

 

Figura 5-26 Bucha de campo não ciclada 
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Figura 5-27 Bucha de campo com 10 ciclos 

 

 

Figura 5-28 Bucha de campo 20 ciclos 
 

 

Nas figuras 5.29 a 5.31 é demonstrado nos gráficos o efeito dos ciclos de 

molhagem e secagem sobre os resíduos de bucha de campo, onde as mesmas 

apresentaram uma melhor resistência à tração quando não foram cicladas com uma 

resistência média de 356,2 MPa e que após os 10 ciclos de molhagem e secagem a 

resistência à tração foi de 322,3 MPa. Essa redução na resistência à tração é devido ao 

efeito de rigidez causado pelos ciclos de molhagem e secagem aplicado na fibra. 
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Tabela 6 Valor médio do ensaio de tração na bucha de campo 
Fibra Bucha de 

Campo 
Força (N) Tensão (MPa) 

Módulo de 
Elasticidade (GPa) 

Não Ciclada 9,89 (33,7) 356,2 (22,2) 19,05 (31,2) 

10 Ciclos 7,94 (33,1) 322,3 (18,3) 12,03 (20,9) 

20 Ciclos  7,37 (26,9) 257,22 (32,7) 11,94 (53,3) 

 *Coeficiente de variação entre parênteses  

 

Para a bucha de campo houve uma redução de 9,52% e 36,85% na tensão e no 

módulo de elasticidade, respectivamente, após 10 ciclos de tratamento. Após 20 ciclos 

essas reduções foram de 27,79% e 37,32%, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 5-29 Refugo não ciclado 
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Figura 5-30 Refugo com 10 ciclos 

 

 

 
Figura 5-31 Refugo 20 ciclos 

 
 

 

O refugo apresentou comportamento similar ao da bucha de campo, tendo 

maiores valores para a resistência à tração para as fibras não cicladas com 271,4 MPa e 

resistência menor para as fibras com 10 e 20 ciclos de de 272, 77 e 224,1, 

respectivamente. No entanto deve-se levar em consideração que o refugo possui danos 

em sua superfície que os deixam fragilizados, permitindo assim uma ruptura precoce 

quando submetidos à tração. 
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Tabela 7 Valor médio do ensaio da tração direta no refugo 

Fibra Refugo Força (N) Tensão (MPa) 
Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

Não hornificada 13,28 (17,5) 271,4 (35,9) 15,28 (48,00) 

10 Ciclos 8,35 (30,3) 272,77 (35,1) 9,32 (42,2) 

20 Ciclos 7,59 (14,7) 224,1 (28,9) 6,04 (50,2) 

 

 

Para o refugo houve uma redução de 0,50% e 39,00% na tensão e no módulo de 

elasticidade, respectivamente, após 10 ciclos de tratamento. Após 20 ciclos essas 

reduções foram de 17,43% e 60,47%, respectivamente. 

Com base observada nas micrografias os resíduos vegetais apresentam danos na 

superfície dos resíduos. No caso da bucha de campo e do refugo, mostrou-se ser mais 

sensível a exposição a umidade e temperatura, com 10 ciclos apresentou um desgaste 

precoce nas lamelas médias causando a desfibrilação na seção transversal e na 

superfície do resíduos, prejudicando assim a sua resistência à tração. 

5.3 ARRANCAMENTO DOS RESÍDUOS 

Com base nos resultados de tração das fibras optou-se por desenvolver 

compósitos com fibras submetidas a apenas a 10 ciclos de tratamento.  

As curvas carga-deslizamento no ensaio de arrancamento são apresentadas nas 

figuras 5.32 a figura 5.34 e a tabela 8 a seguir. 
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Figura 5-32 Arrancamento do Refugo 

 

 

 

Figura 5-33 Arrancamento da Bucha de campo
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Figura 5-34 Arrancamento da fibra de sisal 

 
 

Tabela 8 Valores médios do ensaio de arrancamento dos resíduos com comprimento de 20 mm 
FIBRA Tratamento σad 

NT-NC Não ciclada 0,18 (16,00) 

NT-10 10 ciclos 0,25 (53,82) 

BC-NC Não Ciclada 0,16 (47,97) 

BC-10 10 ciclos 0,17 (24,50) 

RF-NC Não Ciclada 0,15 (56,39) 

RF-10 10 ciclos 0,24 (42,21) 

 *Coeficiente de variação dentro do parênteses  

 

 

a) Influência do tipo de fibra  

 

Comparando-se os valores de tensão de aderência dos resíduos com a fibra natural 

verifica-se que a bucha apresentou uma redução de 5,55% e o refugo apresentou uma 

redução de 16,67%. Mostrando que a mucilagem que está aderida nas paredes do 

resíduo de bucha de campo favoreceu para uma melhor aderência.  
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b) Influência do tratamento 

 

Verifica-se que independente do tipo de fibra houve um aumento da aderência 

com aplicação dos ciclos de molhagem e secagem. Para a fibra natural o aumento foi de 

38,38%. 

Para os resíduos verificou-se um aumento de 6,25% para a bucha de campo e de 

60,00% para o refugo, após a aplicação de 10 ciclos de molhagem e secagem. 

Tanto para a bucha de campo quanto para o refugo o tratamento se mostrou 

eficaz, fazendo com que houvesse a exposição das microfibrilas, aumento a ancoragem 

e aderência da fibra na matriz. 

Selvam e Santiago (2007) utilizaram fibra de coco e imergiram em água quente a 

80º C e notaram que a fibras de coco proporcionou uma maior eficiência na modificação 

superficial das fibras expondo as fibrilas (reentrâncias). Se tornando eficaz para 

aplicações em compósitos de engenharia e economicamente viável. 

Os resultados encontrados confirmam aqueles obtidos por Ferreira (2012) que 

após a aplicação de 10 ciclos, verificou um aumento de 30% na aderência entre a fibra e 

a matriz 

5.4 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

5.4.1 Flexão de Compósitos 

Os resultado de resistência à tração na flexão são apresentados na figura 6.35 a 

seguir. O coeficiente de variação máxima obtido foi de 16% 
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Figura 5-35 Tração na flexão em compósitos com fibras  
 

 

É notado na figura 6-35 com as fibras hornificadas, que os compósitos com 2% de 

fibra natural tiveram uma maior resistência à tração na flexão com um aumento de 

8,24% e para o refugo e bucha de campo houve um decréscimo na resistência a flexão 

de 31,40% e 6,31%.  

Para a avaliação do comportamento carga-deslocamento dos compósitos e 

determinação do efeito do tratamento das fibras sobre a tenacidade foram realizados 

ensaios em placa com dimensão de 0,5x4x16 cm. Cujo os resultados são apresentados 

nas figuras 5.36 a figura 5.38. Os valores de tensão máxima e de tenacidade são 

apresentados na tabela 8. 
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Figura 5-36 Tração na flexão em compósitos com fibras de sisal  
não tratadas e hornificadas 

 

 

Figura 5-37 Tração na flexão com compósitos com refugo  
não tratado e hornificado 
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Figura 5-38 Tração na flexão em compósitos com bucha de  
campo não tratado e hornificado 

 

 

Tabela 8. Resultados do ensaio de tração flexão dos compósitos 
Misturas Tenacidade (Kn/mm) 

NT - 2% - NC 0,80 

RF - 2% - NC 0,51 

BC - 2% - NC 0,58 

NT - 2%-10 CICLOS 4,32 

RF - 2%-10 CICLOS 1,03 

BC - 2%-10 CICLOS 0,52 

 

 

Os compósitos reforçados com fibra natural hornificadas tiveram um aumento de 

tenacidade de 81,48% com relação aos compósitos com fibras naturais não ciclado. Os 

compósitos reforçados com refugo ciclado houve um aumento na tenacidade de 50,48% 

com relação aos compostos com refugo não ciclado. Já com os compósitos usando a 

bucha de campo houve uma redução 1,92%, conforme mostrado na figura 5.39 a seguir. 
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Figura 5-39 Índice de tenacidade 

 

 

 Lima et al (2004) realizou ensaios de compósitos com fibras curtas de sisal na 

proporção de 1%, 2% e 3% e perceberam que o índice de tenacidade aumentou em 

114%, 83% e 234% respectivamente. Filho et al (2009) utilizaram fibras de sisal na 

proporção de 0,6% com 25 mm em matrizes cimentíceas envelhecidas naturalmente 

obtiveram um aumento da tenacidade de 25% enquanto as que sofreram envelhecimento 

acelerado tiveram uma redução de 8%. 

 

5.4.2 Ensaio de Compressão 

 O ensaio de compressão foi realizado com uma das metades dos corpos de prova 

de flexão de 4x4x16 cm, conforme a NBR 7215/2005. Os resultados são apresentados 

na figura 5.40 abaixo. 
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Figura 5-40 Resistência a compressão com compósitos reforçados com fibras 

 

 

 Avaliando o tipo de fibra verifica-se que os compósitos com bucha de campo 

com fibras não tratadas tiveram um acréscimo na resistência a compressão de 0,34% 

com relação a matriz. 

 A avaliação dos compósitos com resíduos ciclados indicou uma redução na 

resistência a compressão com relação a matriz, sendo de 27,88% para a bucha de campo 

e de 28,32% para o refugo, mas ocorreu uma melhoria no efeito da fibra de sisal, 

provavelmente por ter uma melhor homogeneização da mistura com poucas presenças 

de nichos causados pelas fibras. 

 Melo Filho (2012) e Ferreira (2012) verificaram que a resistência à compressão 

diminui com o aumento do volume e comprimento das fibras de sisal. Conforme os 

autores esse comportamento está relacionado à criação de nichos feita pelas fibras. 
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6 CONCLUSÃO 

No trabalho apresentado ficou evidente o efeito dos ciclos de molhagem e secagem 

sobre as fibras de sisal e os seus resíduos bucha de campo e refugo. O fenômeno de 

hornificação viabilizou o uso do resíduo em materiais à base de cimento, no entanto o 

mesmo salientou uma pequena perda na resistência à tração das fibras e causou danos a 

sua superfície. 

Com a aplicação do tratamento dos ciclos de molhagem e secagem aplicados na 

fibra de sisal, é notado que para 6 ciclos apresentou uma menor perda de resistência à 

tração e módulo de elasticidade. As fibras tratadas com 10 ciclos de molhagem e 

secagem ocorreu uma melhor aderência fibra-matriz. 

As fibras de sisal e o refugo tiveram um aumento na carga de arrancamento com 10 

ciclos de molhagem e secagem. A bucha de campo apresentou uma menor carga de 

arrancamento. Os compósitos com fibras de sisal com 10 ciclos tiveram um acréscimo 

na resistência à compressão, ao contrário dos compósitos com os resíduos que tiveram 

um decréscimo 

Os compósitos com fibras de sisal tiveram um aumento de tensão de tração com 

os 10 ciclos de molhagem e secagem, o refugo teve resultado semelhante ao da fibra de 

sisal, já os compósitos com bucha de campo não tiveram resultados satisfatórios 

O efeito da ciclagem foi positivo para a fibra de sisal e refugo com aumento de até 

80% na tenacidade. 

Então, visando a potencialização do resíduo, é visto que o refugo apresenta 

comportamento semelhante ao da fibra de sisal, podendo ser usado como reforço em 

matriz à base de cimento. 
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7 PROPOSTA PARA ESTUDOS POSTERIORES 

Para uma melhor compreensão das propriedade das fibras de sisal e dos resíduos 

gerados é necessário alguns estudos complementares. 

 

• Realizar análise termogravimétrico em fibras de sisal e resíduos, para analisar a 
composição química das fibras naturais e dos resíduos. 

• Avaliar as propriedades mecânicas do resíduo de bucha de batedeira, oriundo da 
fibra de sisal 

• Confecção de compósitos utilizando a bucha de batedeira como reforço e fazer 
um comparativo entre este resíduos. 
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