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1. RESUMO 

Os reforços têxteis complementam as deficiências da matriz cimentícia, aumentando 

sua tenacidade e aprimorando sua resistência à tração e à flexão. Fibras naturais 

são atrativas para compósitos cimentícios em relação à sustentabilidade e 

comportamento mecânico, porém são pouco utilizadas. O presente estudo teve 

como objetivo avaliar os efeitos do reforço têxtil de sisal no desempenho mecânico à 

tração de compósitos cimentícios delgados. Foram empregados um tecido 

convencional (sem tratamento) e outro tratado com nano sílica, utilizando uma matriz 

cimentícia com substituição parcial do cimento por metacaulinita. O têxtil foi testado 

em relação à absorção e a diagramação. A metodologia para a análise da matriz 

cimentícia no estado fresco contou com o ensaio de índice de consistência e no 

estado endurecido, ensaio de resistência à compressão. Para fins comparativos a 

matriz com a substituição parcial do cimento por metacaulinita e sem a substituição 

(referência) foram submetidas a análises termogravimétricas (TGA). Os compósitos 

foram caracterizados em relação à resistência à tração direta e também através de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) da interface matriz/tecido. A partir dos 

resultados dos ensaios de TGA constatou-se a baixa evidência de hidróxido de 

cálcio na matriz cimentícia após 28 dias. Os ensaios de resistência à tração direta 

das amostras permitiram constatar que o compósito reforçado com tecido de sisal 

apresentou capacidade de absorção de energia pós fissuração, bem como, 

multifissuração (características clássicas de compósitos têxteis). O compósito 

utilizando tecido tratado com nano sílica apresentou maior tenacidade até 3% de 

deformação, maior resistência pós fissuração e maior densidade de fissuras em 

comparação ao compósito referência (utilizando tecido não tratado). A análise por 

MEV permitiu observar uma maior formação de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) 

na região externa dos cordões tratados com nano sílica. Tal fato pode ser associado 

ao desempenho mecânico superior destes compósitos em termos de tenacidade, 

número de fissuras e resistência pós fissuração. 

2. INTRODUÇÃO  

Compósitos cimentícios reforçados com têxteis, em inglês Textile Reinforced 

Concretes (TRC), são matrizes cimentícias finas posteriormente reforçadas com 
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fibras alinhadas em pelo menos duas direções. Fibras naturais são atrativas para 

compósitos cimentícios em função da sua disponibilidade, baixo custo e baixo 

consumo de energia (TOLÊDO, 1997). Um dos aspectos mais importantes a serem 

considerados quando da utilização deste tipo de reforço é a sua durabilidade, a qual 

pode ser afetada de acordo com a matriz cimentícia (TOLÊDO, 1997).    

A matriz cimentícia detém água de poro alcalina, devido a presença de hidróxido de 

cálcio, que reduz a durabilidade de fibras naturais em compósitos. No meio alcalino 

os constituintes da fibra de sisal sofrem decomposição química, na qual as células 

individuais da fibra se dividem e perdem sua capacidade de reforço. A redução da 

alcalinidade da matriz cimentícia pode ser obtida com a adição de materiais 

pozolânicos (GRAM, 1983) (MEHTA e MONTEIRO, 1994). Materiais pozolânicos 

reagem com hidróxido de cálcio, na presença de água, e formam compostos 

ligantes. O principal produto da reação é o silicato de cálcio hidratado (C-S-H) que 

precipita a partir da combinação da pozolana com os íons Ca2+ da solução, em meio 

alcalino (JOHN et al., 2003).  

A matriz cimentícia sob carga de tração apresenta ruptura frágil, com a propagação 

rápida de fissuras a um baixo nível de tensão. Para compósitos reforçados com 

fibras após a primeira fissura da matriz as fibras suportam o carregamento do 

compósito, através da aderência. Com o aumento da carga as tensões adicionais 

são transferidas para a matriz que ao superar as tensões de aderência ocasionam 

uma nova fissura. Este processo de fissuração múltipla, característica do compósito, 

continua até a ruptura ou arrancamento das fibras (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

Segundo Tolêdo (1997) a imersão da fibra em micro sílica em solução aquosa antes 

das mesmas serem adicionadas à matriz contribui para o ganho de tenacidade de 

compósitos reforçados com fibras naturais.  

3. OBJETIVOS 

O presente projeto tem o objetivo de realizar o desenvolvimento e caracterização 

mecânica de compósitos cimentícios reforçados com tecido de sisal produzidos a 

partir de matriz cimentícia livre de hidróxido de cálcio, bem como o tratamento do 

reforço com nano sílica.  
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4. METODOLOGIA  

O tecido de sisal (fornecido pela empresa Sisal Sul), utilizado como reforço da 

matriz, é formado a partir do entrelaçamento de cordões. Os cordões são formados a 

partir de filamentos longos de fibra de sisal unidos por torção. O produto utilizado 

para o tratamento do têxtil foi a nano sílica em solução aquosa de nome comercial 

Levasil CB30 (fornecido pela empresa Akzo Nobel). A determinação do tempo de 

absorção do tecido em água deionizada e nano sílica em solução aquosa foi de 4 

horas. 

A matriz cimentícia para a produção dos compósitos consistia em uma argamassa 

fabricada com cimento CP V ARI (fornecido pela empresa Votoran) e metacaulinita 

(fornecida pela empresa Metacaulim do Brasil). Para obter a consistência necessária 

para a moldagem dos compósitos a matriz utilizou água potável (fornecida pela 

SABESP) e o aditivo redutor de água com formulação à base de policarboxilato de 

nome comercial ADVA Flow 880 (fornecido pela empresa GCP Applied 

Technologies). A areia de quartzo de módulo de finura de 0,80 e passante na 

peneira 1,18mm foi o agregado utilizado. 

O traço utilizado para o desenvolvimento da matriz referência, sem a substituição 

parcial de metacaulinita, foi 1,0 : 1,2 : 0,35 (cimento: areia: água/ cimento) com teor 

de aditivo de 2,5% em relação ao cimento em massa. O traço utilizado para o 

desenvolvimento da matriz com substituição por metacaulinita foi 0,6 : 0,4 : 1,2 : 0,35 

(cimento: metacaulinita: areia: água/ materiais cimentícios) com teor de aditivo de 

2,5% em relação aos materiais cimentícios em massa.  

A matriz cimentícia foi produzida com camada única de argamassa. Para a 

moldagem dos compósitos o molde recebeu argamassa nas bases e entre as 

camadas de tecido. Os corpos de prova foram mantidos em câmara úmida a 

temperatura de 23ºC e umidade relativa de 90%, até a idade de 28 dias. O 

procedimento para o compósito com tecido tratado consistiu na imersão do tecido 

em nano sílica em solução aquosa e para o compósito referência o tecido foi imerso 

em água, conforme os resultados obtidos nos ensaios de absorção.  
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Os corpos de prova da matriz cimentícia e compósitos foram divididos em 

dimensões de 360 mm x 48 mm x 15 mm (comprimento x largura x espessura), 

resultando em 4 corpos de prova de cada amostra.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados na máquina Toni Comp II 

(fornecida pela empresa Toni Technik) com capacidade de carga de 100 kN a uma 

taxa de 25 MPa/s (NBR 7215, 1996). As dimensões dos corpos de prova foram de 

50 mm x 100 mm (diâmetro x altura). Constituí a amostra para o ensaio a matriz 

cimentícia, com substituição de metacaulinita, na idade de 28 dias.  

Os ensaios de resistência à tração direta foram realizados na máquina Shimadzu 

AGX 100 kN equipada com 2 LVDTs (fornecidos pela empresa Shinko Electric) de 

10 mm de extensão para leituras de deslocamento. O ensaio utilizou célula de carga 

de 5 kN e velocidade de 0,4 mm/min de deslocamento. O comprimento de medida 

adotado para os corpos de prova foi de 130 mm. Constituíram as amostras para o 

ensaio a matriz cimentícia, com substituição de metacaulinita, e os compósitos 

têxteis com e sem tratamento de nano sílica. O esquema de montagem do ensaio 

está ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Arranjo do ensaio de tração da matriz cimentícia e compósitos. 

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada na termobalança LABSYS Evo 

(fornecida pela empresa SETARAM). O ensaio foi realizado entre 35ºC e 1000ºC, 

utilizando uma taxa de aquecimento de 10°C/min e isotérma a 35ºC por 1 hora para 

a liberação da água livre, utilizando o gás de arraste ar sintético de vazão 2L/min.  
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Constituíram as amostras para os ensaios de TGA a matriz cimentícia com e sem a 

substituição da metacaulinita por cimento. As amostras, na idade de 28 dias, foram 

moídas na dimensão máxima de 20µm com o auxílio do almofariz de ágata. As 

amostras foram colocadas em cadinhos de platina abertos (50 mg por amostra).  

O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) empregado, modelo FEI Quanta 400, 

utilizou espectroscopia por energia dispersiva para avaliar a dispersão das partículas 

e o estado/penetrabilidade do tratamento e dos compostos hidratados no interior dos 

cordões. Constituíram as amostras para o ensaio os compósitos com e sem 

tratamento de nano sílica com idade de 28 dias. Amostras cúbicas de aresta 15 mm 

extraídas dos corpos de prova dos ensaios de resistência à tração foram embutidas 

em resina epóxi e polidas com discos metálicos cobertos por partículas de diamante 

para investigação micro estrutural. 

6. RESULTADOS 

Os resultados dos ensaios mecânicos estão apresentados na Tabela 1, estes 

relacionam o ensaio de resistência à compressão (σc) da matriz cimentícia utilizada 

na produção dos compósitos e o ensaio de resistência à tração para a matriz e os 

compósitos. A partir dos ensaios de resistência à tração direta foram obtidas as 

seguintes propriedades dos compósitos: tensão de primeira fissura (σpf), módulo de 

elasticidade (E) e tenacidade para deformações com intervalo de 0,5% a 4% (w0,5%, 

w1%, w2%, w3%, w4%).  

Os resultados do ensaio de resistência a tração direta dos compósitos foram 

apresentados através de curvas de tensão versus deformação (Figura 2), até uma 

deformação limite de 4%. Os padrões de fissuração dos corpos de provas após o 

ensaio de tração direta foram apresentados por meio de esquema simplificado nas 

Figura 2(a)-(b). 

Através dos dados apresentados na Tabela 1 é possível verificar decréscimos nos 

valores de resistência à tração de primeira fissura (σpf) obtidos nos compósitos em 

relação à matriz de referência. Estes decréscimos foram de respectivamente 24% e 

40% para os compósitos sem e com tratamento de nano sílica. A queda de 

resistência à tração de primeira fissura neste tipo de compósito em relação a matriz 
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de referência é comum, uma vez que parte do volume do compósito é substituído 

por fibras porosas e de baixo módulo de elasticidade. Sendo menor a seção de 

matriz tracionada, menores serão as cargas necessárias para levar o compósito à 

ruptura. Vale ressaltar que, para fibras de alto módulo ou ainda altas frações 

volumétricas de reforço, o contrário pode ocorrer. 

O reforço têxtil do compósito impediu a ruptura frágil da amostra, a qual ocorre nas 

amostras sem reforço. Através da Figura 2(b) é possível observar que a saturação 

do têxtil em nano sílica gera acréscimo no número de fissuras formadas, fato este 

que remete a melhorias na adesão fibra matriz (BENTUR e MINDES, 2007). Além 

dos acréscimos no número de fissuras, o compósito contendo tecido tratado 

apresentou maior tenacidade acumulada em relação ao compósito referência até 3% 

de deformação. Embora o ganho de tenacidade tenha sido pouco expressivo, pôde-

se perceber através da Figura 2(b) que o compósito utilizando tecido tratado 

apresenta tendência de “manutenção da carga pós fissuração”, enquanto o 

compósito com tecido não tratado sofre com grandes quedas de tensão geradas 

pela formação de fissuras de grande abertura.  

Tabela 1 - Resultados dos ensaios de tração e compressão para a matriz cimentícia 

e resultados dos ensaios de tração para os compósitos referência e tratado. Valores 

entre parênteses são o desvio padrão dos resultados. 

  Compressão 
Tração 
direta 

Módulo de 
elasticidade 

Tenacidade 

  σc (MPa) 
σpf 

(MPa) 
E (GPa) w0,5% (J)  w1% (J)  w2% (J)  w3% (J)  w4% (J)  

Matriz 
cimentícia 

63,20 

(1,52) 

2,46 

(0,61) 

23,45 

(1,48) 

0,01 

(0,01) 
- - - 

- 

 

Reforço 
saturado 
em água  

- 
1,87 

 (0,30) 

20,67 

(1,62) 

0,20 

(0,04) 

0,59 

(0,08) 

1,45 

(0,03) 

2,37 

(0,20) 

3,29 

(0,41) 

Reforço 
saturado 
em nano 

sílica  

- 
1,47 

 (0,16) 
- 

0,30 

(0,01) 

0,79 

(0,02) 

1,61 

(0,08) 

2,45 

(0,12) 

3,26 

(0,21) 
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Figura 2 – Curvas tensão versus deformação do ensaio de tração: (a) compósito 

reforçado com tecido não tratado (referência) e (b) compósito reforçado com tecido 

tratado com nano sílica. 

Os ensaios de análises termogravimétricas (TGA) para a matriz com e sem a 

substituição parcial do cimento por metacaulinita apresenyaram, respectivamente as 

perdas de massa de 1,6% e 1,0% em relação a matriz, o que permite concluir que a 

matriz possui baixo teor de portlandita (SCRIVENER, 2016).   

As Figura 3(b) e Figura 4(b) representam, respectivamente, a caracterização 

microestrutural da interface cordão/matriz do compósito têxtil de referência e do 

compósito com têxtil tratado com nano sílica. Os elementos químicos carbono (C), 

silício (Si) e cálcio (Ca) presentes nas Figura 3 a Figura 5 foram indicados por cores 

fantasia, respectivamente, vermelho, verde e azul. 

A comparação entre as microscopias do compósito referência e o compósito 

reforçado com tecido tratado com nano sílica (Figura 3 e Figura 4) permite analisar a 

influência da nano sílica na interface cordão/matriz. Observando a Figura 3 é 

possível perceber a baixa penetração/formação de produtos de hidratação do 

cimento no interior do cordão de sisal seccionado (sentido transversal). Tal fato pode 

ser verificado através da baixa quantidade de Si (Figura 3 (d)) e Ca (Figura 3 (e)) 

presentes no interior do referido cordão.  
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O cordão tratado com nano sílica (Figura 4), entretanto, apresenta-se parcialmente 

preenchido com ambos os elementos de Si (Figura 4 (d)) e Ca (Figura 4 (e)), 

evidenciando assim a formação de produtos hidratados como o C-S-H em seu 

interior. O mesmo pode ser verificado nas fibras mais externas dos cordões 

pertencentes ao compósito tratado, observado na ampliação (Figura 5). 

 

Figura 3 - Micrografia obtida por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

representativa da interação do tecido de sisal saturado em água com a argamassa 

(compósito referência). A figura (a) representa a sobreposição dos elementos (c) C 

indicado por vermelho, (d) Si indicado por verde e (e) Ca indicado por azul. 

 

Figura 4 - Micrografia obtida por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

representativa da interação do tecido de sisal saturado em nano sílica com a 

argamassa. A figura (a) representa a sobreposição dos elementos (c) C indicado por 

vermelho, (d) Si indicado por verde e (e) Ca indicado por azul. 
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Figura 5 - Micrografia obtida por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

representativa da interação do tecido de sisal saturado em nano sílica com a 

argamassa. A figura (a) representa a sobreposição dos elementos (c) C indicado por 

vermelho, (d) Si indicado por verde e (e) Ca indicado por azul. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A substituição parcial do cimento por metacaulinita tornou a matriz cimentícia, 

utilizada para a produção dos compósitos, livre de hidróxido de cálcio (portlandita) o 

que foi constatado a partir do baixo teor apresentado nas análises 

termogravimétricas (TGA) em relação a matriz de referência (sem a substituição de 

cimento por metacaulinita). 

O reforço têxtil do compósito, sob o ensaio de tração direta, impediu a ruptura frágil 

da amostra a qual ocorre nas amostras sem reforço e apresentou formação de 

múltiplas fissuras espaçadas entre si. Comparando os compósitos em relação ao 

tratamento com nano sílica, observou-se o acréscimo no número de fissuras 

formadas com maior tenacidade acumulada. 

A interface fibra/matriz do compósito tratado, comparada ao compósito referência, 

apresentou indícios de boa distribuição da nano sílica entre os filamentos do tecido e 

de reação pozolânica, o qual foi constatado na análise do MEV. A partir da 

ampliação de um filamento da fibra tratada observou-se a nano sílica dispersa com 

átomos de Ca adjacentes, o que permite constatar que produtos cimentícios 

hidratados foram gerados a partir da reação pozolânica. 
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