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RESUMO 

 

O gesso é um aglomerante importante na indústria da construção civil, que apresenta 

processo produtivo de menor impacto ao ambiente em relação a outros aglomerantes, cuja 

matéria – prima é encontrada em abundância e com alta pureza na região nordeste do 

Brasil. Entretanto, o gesso é um material cerâmico de ruptura frágil, comportamento esse 

que tem sido modificado com a introdução de fibras como reforço. As fibras sintéticas têm 

sido amplamente utilizadas como reforço, mas tem elevado custo. A fibra vegetal de sisal 

também tem grande produção na região nordeste, é um material natural, biodegradável e 

possuem elevada rigidez e resistência. Neste trabalho, buscou-se desenvolver um novo 

material compósito, leve e tenaz, com matriz de gesso associado à manta de sisal. Para isso 

os constituintes foram caracterizados e investigou-se o comportamento mecânico do 

compósito produzido através de ensaios de resistência à flexão, resistência à tração por 

compressão diametral e com a determinação do módulo de elasticidade por frequência 

natural vibração e velocidade de propagação de pulso ultrassônico, bem como foi feito o 

ensaio de arrancamento da fibra. É possível concluir que a fibra apresenta aderência à 

matriz, verificado através do ensaio de arrancamento que indicou que o comprimento 

crítico para a associação fibra – matriz com boa ancoragem é próximo de 25 mm. E ainda 

que a aplicação da manta como reforço favorece o comportamento do compósito pós – 

fissuração com o aumento da ductilidade e consequentemente da tenacidade em crescente 

suporte de carga, embora não apresente crescimento dos valores de resistência média. A 

primeira fissura apresenta carga e deslocamento semelhantes ao encontrado no 

comportamento à flexão da matriz, com sensível redução da carga média suportada. O 

comportamento pós - primeira fissura foi de crescimento de suporte de carga. Obteve-se 

um compósito com elevado teor de fibra, cerca de 35% ± 5% v/v e aumento da tenacidade 

que na deflexão de 6 mm é em média 3,55 MPa.  

 

 

 

Palavras-chave: compósito, desempenho mecânico, gesso. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Gypsum is an important binder in the construction industry, which has lower impact 

on the environment in production process compared to other binders and it is found in 

abundance and with high purity in northeastern Brazil. However, gypsum is a ceramic 

material of brittle fracture, this behavior has been modified by the introduction of fibers as 

reinforcement. Synthetic fibers have been widely used as reinforcement, but it is costly. 

The sisal fiber is abundant in much of the northeast, it is a natural, biodegradable material 

and, among the natural fibers have high rigidity and strength. In this study, we sought to 

develop a new lightweight and tough composite material with plaster matrix associated 

with sisal nonwoven for that it was characterized the constituents, it was necessary the 

development of an appropriate plaster and investigated the mechanical behavior of the 

material through flexural strength testing, tensile strength by diametrical compression and 

determining the modulus of elasticity for dynamic and non - destructive tests applying the 

analysis of natural frequency vibration and ultrasonic pulse velocity and was done the test 

fiber pullout. The fiber has adhesion to the matrix. This was seen as a function of pull out 

test indicate that the critical fiber length to the association - with good anchoring matrix is 

approximately 25 mm. The first crack load and displacement have similar to that found in 

the flexural behavior of the matrix, with no significant growth of the values of medium 

resistance. The behavior post - first crack was overall growth support load. As conclusion 

has been that the application of the sisal nonwoven as reinforcement was good to the 

composite behavior post - fissure with increasing ductility and toughness thus increasing 

load. There was obtained a composite with a high fiber content at about 35% ± 5% v/v and 

an increase of tenacity that has on average 3.55 MPa in 6 mm deflection. 

 

 

 

 

Key - words: composites, mechanical behavior, plaster. 
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Capítulo 1 

Introdução 
O setor da construção civil tem um alto impacto ao meio ambiente, pois consome 

recursos naturais para aplicação em seus produtos e sistemas e produz volume grande 

resíduo. Entretanto, existe uma preocupação crescente em modificar esse cenário através 

do desenvolvimento de produtos que atendam aos parâmetros de sustentabilidade, em que 

se utilizam materiais e processos menos agressivos, com menor geração de resíduos e o 

mínimo consumo de água e energia. Dentro dessa lógica sustentável de produção de 

materiais podem se enquadrar os materiais compósitos.  

Materiais compósitos são definidos como aqueles oriundos da combinação de dois ou 

mais materiais diferentes em propriedades físicas, químicas e mecânicas com interface 

distinta e a finalidade da criação de um terceiro material multifásico e com características 

específicas para a aplicação desejada. (CALLISTER, 2002). 

Muitos desses materiais apresentam apenas duas fases: uma chamada matriz, que é 

contínua e envolve a outra fase, chamada reforço, que pode ser constituída de partículas 

(dimensões praticamente iguais em todas as direções) ou de fibras (grande relação entre o 

comprimento e o diâmetro). A fibra aplicada pode ser de origem natural ou sintética. A 

utilização de fibras sintéticas na produção de um compósito é parte considerável do seu 

custo final, podendo gerar valores muito elevados. Por essa razão, as fibras vegetais estão 

sendo experimentadas para o reforço de matrizes, diferenciando-se pelos seguintes 

benefícios: abundância e biodegradabilidade, já que atendem quanto à resistência 

mecânica.  

Associados ao aspecto ecológico, também o aspecto econômico se apresenta 

vantajoso no uso destes materiais naturais, já que possuem baixo custo em relação às fibras 

sintéticas. A questão social é também um forte argumento para o incentivo da produção de 

compósitos com reforços naturais, uma vez que seus componentes são geralmente oriundos 

de pequenos produtores e são importantes fontes de geração de emprego e renda (SILVA, 

2003). 
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O Brasil é o maior produtor e exportador de fibras e manufaturados de sisal. Outros 

produtores mundiais importantes são: China, Tanzânia e Quênia (CONAB, 2013). A 

expectativa de crescimento da demanda de sisal se dá pela crescente procura por produtos 

naturais e a utilização dos subprodutos do sisal como compósitos e plásticos, substituindo a 

fibra de vidro e o cimento amianto, nas indústrias automobilísticas, imobiliária, moveleira 

e aeronáutica tem ocorrido efetivamente com viabilidade econômica e com sustentação 

científica.  

As fibras de sisal são a base para a produção de barbantes, cordas, cordões, cabos 

marítimos e de elevadores, nas indústrias alimentícias, automotivas e farmacêuticas, para 

fins geotêxteis, artesanais, na confecção de tapetes, carpetes, tecidos, papéis, estofamentos, 

adubos orgânicos e químicos, cosméticos, cera, álcool industrial, forragem animal e fios 

agrícolas (baler twines), utilizados pra amarrar feno e cereais para consumo animal, em 

países de inverno rigoroso e no setor da construção civil, no endurecimento e na colocação 

de placas de gesso (SILVA, 1999).  

1.1 Justificativa 

 

O presente trabalho propõe a utilização da fibra de sisal em forma de manta para 

atuar como reforço na matriz de gesso. O desenvolvimento desse estudo perpassa por 

motivação econômica, social e ambiental. 

O gesso para a construção civil é a denominação comercial do aglomerante aéreo 

constituído de sulfatos semi - hidratados e anidros de cálcio. O Brasil possui reservas 

abundantes de gipsita com alto grau de pureza, estimadas em 1,2 milhões de toneladas, 

concentradas no estado da Bahia (42,7%), no estado do Pará (30,3%), e no estado de 

Pernambuco (25,1%), as demais reservas encontram-se distribuídas em ordem decrescente 

entre os estados do Maranhão, Ceará, Piauí, Amazonas e Tocantins (OLIVEIRA et al., 

2012). 

A região de Camamú, na Bahia, é uma região de ampla perspectiva para exploração 

econômica, como a proximidade com os centros consumidores e o potencial elevado das 

jazidas subterrâneas, mas restrições técnicas relacionadas à extração retardaram o processo 

de exploração na região (OLIVEIRA et al. 2012). Essa restrição está sendo contornada, 

pois já existe empresa de exploração na região baiana desde 2013. 
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O maior polo em exploração de reserva de gipsita está situado no nordeste brasileiro, 

no estado de Pernambuco, e é conhecido como Polo do Araripe, que é responsável por 

gerar emprego para 12 mil pessoas diretamente e cerca de 64 mil de forma indireta e está a 

cerca de 800 km das principais capitais do Nordeste, facilitando o escoamento do produto 

para as diversas localidades da região.  

 A partir dos diferentes tipos de gesso são obtidos produtos como pré-moldados 

(placas para rebaixamento de tetos, com produção artesanal ou em plantas modernas com 

máquinas automáticas com sistemas de alimentação de pasta, blocos para paredes 

divisórias); produtos para isolamento térmico e acústico (produto misturado com 

vermiculita ou perlita) e para portas corta fogo; para aplicação manual ou projetada, 

utilizado para paredes e tetos, geralmente em substituição de rebocos e/ou massas para 

acabamento; e gesso cola, para rejunte de pré-moldados em gesso.  

O gesso no estado endurecido apresenta ainda algumas propriedades específicas, 

como: a resistência ao fogo, o isolamento térmico e acústico e a higroatividade. Quanto à 

resistência ao fogo, o gesso é um material não inflamável, não propaga o fogo e estabiliza a 

temperatura por um determinado tempo, devido ao consumo da água de cristalização. 

Isolamento térmico e acústico advém da estrutura porosa do material (KARNI; KARNI, 

1995). E a higroatividade é a capacidade de absorver e liberar o excesso de umidade do 

ambiente. 

Sendo a produção de componentes, como placas, blocos e divisórias de gesso 

acartonado que consome uma grande parte deste material. No Brasil, são produzidas placas 

normatizadas pela NBR 12.775 (ABNT, 1992) nas dimensões de 60 x 60 cm ou 65 x 65 

cm e com espessura que varia de 12 a 20 mm. Já os blocos de gesso são elementos de 

vedação vertical, utilizados para a execução de paredes e divisórias internas nas 

edificações. E o gesso acartonado é um elemento aplicado como divisórias nas edificações. 

A conformação é realizada por processo de laminação contínua, onde uma mistura de 

gesso, água e aditivos é envolvida por duas lâminas de papel cartão. 

O consumo do gesso no Brasil ainda é pequeno comparado a outros países. Cresceu 

de 18 kg per capita em 2009 para 36 kg per capita em 2010 (MME, 2011), sendo que, no 

Canadá, esse consumo alcança 320 kg e nos Estados Unidos, 112 kg per capita. O consumo 

aparente de gipsita em 2011 teve um crescimento de quase 24% em relação a 2010 no 



14 

 

 

 

Brasil. Esse fato teve uma relação forte com o crescimento da construção civil neste 

período (DNPM, 2012). 

A menor energia demandada para calcinação desse aglomerante em relação aos 

outros aglomerantes existentes poderia gerar menor gasto energético e, desse modo, menor 

impacto negativo ao ambiente, entretanto, conforme Silva (2008) e Severo (2011), através 

de estudos realizados no Polo Gesseiro de Pernambuco, os processos de exploração, 

produção e logística do gesso, ainda não são os mais adequados, resultando em emissões 

tóxicas na atmosfera causando impactos ao meio ambiente e problemas à saúde humana. 

O rápido endurecimento da pasta de gesso gera resíduo que impacta negativamente 

no ambiente, estimado em cerca de 45% da massa do produto (AGOPYAN et al.,1998). 

Esses resíduos de gesso, quando dispostos em ambiente de elevada umidade, com baixo 

pH e sob ação de bactérias redutoras de sulfatos, como ocorre nos lixões e aterros, podem 

gerar o gás sulfídrico (H2S), que é tóxico e inflamável (CIWMB, 2003).  

O problema de grande geração de resíduos de gesso, classificados até 2010 como 

resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 

viáveis que permitam sua reciclagem/recuperação pela Resolução 307/2002 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que enquadrava o gesso na classe C. A partir de 

2011, o CONAMA passou a indicar o gesso como material reciclável, resolução 431/2011 

que enquadra o material na classe B.  

Já a fibra de sisal é biodegradável, renovável e apresenta baixo custo de aquisição, 

pois é o principal produto agroindustrial do semiárido brasileiro, presente em 112 

municípios do Nordeste, sendo que a Bahia desponta com 96% da produção nacional em 

2012 e 2013. A população da região é estimada em 1,5 milhão de pessoas. O cultivo de 

sisal acontece em propriedades de pequeno porte, menores de 15 hectares, com mão de 

obra familiar e com o envolvimento de grande contingente de trabalhadores rurais locais 

nas fases de desfibramento e beneficiamento. Estima-se a existência na região de até 35 

mil produtores. O setor industrial e exportador do sisal é o maior empregador de mão de 

obra no território, com empregos diretos e indiretos de cerca de 700 mil pessoas 

(ANDRADE, ORNELAS, BRANDÃO, 2011; EMBRAPA, 2006 apud CONAB, 2013). 

A exploração do gesso e de fibras vegetais tem despertado o interesse de diversos 

pesquisadores e grupos de pesquisa e estimulando proporcional volume de trabalhos 

acadêmico-científicos sobre o tema.  A maximização da fração volumétrica de fibras 
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adicionada à matriz é o fator determinante das propriedades e da eficiência mecânica do 

compósito e tem sido alvo de grande especulação científica. Com uso de manta espera-se 

aumentar a quantidade de fibra adicionada comparado aos diferentes trabalhos consultados 

com teor de fibra randomicamente adicionada ao compósito. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho pretende desenvolver um novo material compósito leve e tenaz a partir 

da associação entre pasta gesso e manta de sisal. Para atender ao objetivo pretendido, serão 

desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar o gesso e a pasta de gesso, bem como a fibra e a manta de sisal. 

 Desenvolver pasta de gesso adequada para conformação. 

 Investigar o comportamento mecânico do compósito desenvolvido. 

1.3 Estrutura da dissertação 

O trabalho foi estruturado em capítulo 1 de introdução que contém aspectos 

motivadores da pesquisa e os objetivos do trabalho. O capítulo 2 refere-se à 

fundamentação teórica em amplo aspecto acerca dos materiais envolvidos na conformação 

além das características que podem definir um bom desempenho do compósito. No 

capítulo 3 são descritos os materiais empregados neste estudo e os métodos de avaliação 

selecionados para execução do projeto experimental. O capítulo 4 corresponde à 

apresentação e análise dos resultados. E por fim, no capítulo 5 são apresentadas as 

conclusões referentes aos objetivos delineados. 
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Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 
Os materiais tradicionais, com suas características individuais nem sempre atendem 

às crescentes exigências de melhor desempenho, segurança, economia e durabilidade. Para 

suprir estas exigências, os materiais compósitos estão tendo cada vez mais espaço, devido 

à versatilidade quanto ao espectro de propriedades físicas, químicas e mecânicas que 

podem ser obtidas pela combinação de diferentes tipos de matrizes e pelas diversas opções 

de reforços. 

As propriedades do compósito são uma função das propriedades dos constituintes. 

Neste caso, a combinação das propriedades da fase matriz, da fase reforço e também da 

interface entre elas determinam as propriedades do material. A produção de compósitos 

possui o objetivo de atingir elevadas resistências e/ou tenacidade em relação ao seu peso 

reduzido (CALLISTER, 2002). 

Os materiais compósitos possuem classificação quanto ao tipo de reforço e quanto ao 

tipo de matriz que os constituem (CALLISTER, 2002). A fase matriz pode ser constituída 

de diferentes classes de materiais (Figura 1). A seleção também vai depender do objetivo 

do projeto.  

 

Figura 1 - Tipos de matrizes para composição do compósito. 

Fonte: Adaptado de Callister, 2002. 

A fase matriz possui algumas funções principais, como: unir as fibras, atuar como 

meio em que uma tensão será transmitida e distribuída pelas fibras, proteger as fibras 

contra danos superficiais causados por abrasão mecânica e por reação química com 

ambiente e por fim, servir como uma barreira contra a propagação de trincas.  

Compósito 

matriz 
polimérica 

matriz 
cerâmica 

matriz metálica 
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Para uma matriz frágil, as fibras assumem a função de atuar como ponte do material 

fissurado, absorvendo a energia após fissuração, isto é, aumentando a tenacidade do 

material, reduzindo a propagação de fissuras, costurando a matriz e aumentando a sua 

ductilidade. A eficiência desse comportamento se deve ao tipo de fibra, sua quantidade e 

orientação. O reforço dessas matrizes pode acontecer de diferentes formas (Figura 2). As 

fibras ainda podem aparecer no compósito na forma curta ou longa. 

 

Figura 2 - Classificação dos compósitos por tipo de reforço. 

Fonte: Adaptado de Callister, 2002. 

 Compósitos reforçados com fibra contínua unidirecional ou bidirecional são 

característicos de fibra longa, orientados em uma ou duas direções. Já compósitos de fibra 

descontínua podem ter orientação aleatória ou orientada. (AGARWAL, 2006). 

Conforme a classificação de Callister (2002), os compósitos estruturais são os 

denominados laminados, que são compostos por camadas empilhadas e unidas uma a outra. 

Enquanto os denominados sanduíches consistem em duas lâminas externas que são unidas 

a um núcleo mais espesso e estes são projetados para ter baixo peso, elevadas rigidez e 

resistência.  

Quando as fibras são orientadas aleatoriamente, os compósitos apresentam 

propriedades semelhantes em todas as direções, o que confere ao material composto uma 

característica quase - isotrópica. Essa característica é típica de fibras organizadas também 

em forma de mantas também chamados de não - tecidos, conforme BEIM (2008). 

2.1 Fase Fibra 

A fase fibra pode ser composta por fibras que podem ser sintéticas ou naturais 

(vegetais, animais e minerais). As fibras vegetais são classificadas de acordo com a sua 

Compósito 

Reforçado 
com partícula 

Partículas 
grandes  

Partículas 
pequenas 

Reforçado 
com fibras 

Fibras curtas Fibras longas 

Estruturais 

Laminados Sanduíche 
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origem e podem ser agrupadas em fibras de semente (algodão), fibras de caule (juta, linho, 

cânhamo), fibras de folhas (bananeira, sisal, piaçava, curauá, abacá, henequém), fibras de 

fruto (côco) e fibras de raiz. As fibras oriundas do caule ou das folhas são chamadas fibras 

duras. 

As fibras vegetais são também conhecidas como fibras lignocelulosicas formadas por 

microfibrilas de celulose em uma matriz amorfa de lignina e hemicelulose, que são fibrilas 

ao longo do seu comprimento. A fibra técnica é longa, com comprimento próximo a 1 m e 

formada por feixes de 10 - 40 fibras elementares. A fibra elementar tem comprimento entre 

2 - 5 cm, com diâmetro de 5 - 35 µm compostas de microfibrilas de celulose. O teor de 

umidade das fibras vegetais varia entre 5 - 10% (PIGATTO, 2009).  

A celulose é um polímero linear, com unidades de glicose, apresentando regiões 

cristalinas. O teor de celulose influencia diretamente a resistência à tração e o módulo de 

elasticidade. A hemicelulose é um polímero ramificado, composto por vários 

polissacarídeos. Enquanto que a lignina é uma mistura amorfa e heterogênea de polímeros 

aromáticos condensados e monômeros fenilpropano, que tem influência sobre a 

durabilidade (ZENI, 2008). 

O ângulo formado entre as microfibrilas e o eixo longitudinal da célula é também 

conhecido como ângulo espiral. Segundo Oliveira (2010), quanto menor o ângulo espiral, 

maior o comprimento das microfibrilas e, portanto, maior será sua ordem cristalina. Esta 

angulação determina diretamente o alongamento máximo de ruptura, que aumenta 

conforme aumenta o ângulo, enquanto a resistência à tração e o módulo de elasticidade 

variam inversamente a este ângulo.  

As propriedades mecânicas e físicas dessas fibras têm alta variabilidade, em função 

da espécie da planta, sua estrutura, composição e dimensão, tipo de plantio, tipo de solo e 

quanto à metodologia de ensaio avaliativo. Apresentam, em geral, comprimento finito e 

grande diâmetro por sua característica natural. (ARGARWAL, 2006) 

Sisal 

O sisal é obtido a partir da planta Agave sisalana Perr que pertence à classe das 

monocotiledôneas, família Agavaceae, subfamília Agavoidea e seu principal produto é a 

fibra de sisal tipo dura. Existem duas espécies no gênero Agave, de importância 

econômica: A. Sisalana é a espécie da planta do sisal muito encontrada na Bahia e a A. 

Fourcroydes, explorada no México sob a denominação de henequém. 
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Uma planta de sisal produz 200 - 250 folhas e cada folha é composta de 4% de fibra, 

0,75% de cutícula, 8% de matéria seca e 87,25% de água e contém 1000 - 1200 fibras. A 

fibra de sisal tem entre 1,0 e 1,5 m de comprimento e diâmetro de aproximadamente 100 – 

300 µm (LI et al., 2000). Sua estrutura é constituída de celulose, Lignina, pectina, 

hemicelulose e o ângulo das microfibrilas de 10 - 22 graus. 

Cada fibra de sisal (fibra técnica) é constituída por uma centena de fibras elementares 

ligadas entre si. Possui alto teor de celulose, excelentes propriedades de resistência à 

ruptura e alongamento e boa resistência à ação da água salgada (SILVA, 2003). Na Tabela 

1, podem ser observadas propriedades físico - mecânicas do sisal determinadas em 

diferentes estudos.  

 

Tabela 1 - Características físicas e mecânicas do Sisal. 

Massa 

Específíca 

(kg/m³) 

Absorção 

Max. (%) 

Alongamento 

na ruptura (%) 

Resistência à 

tração (MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

Ref. 

- - 3-5 369 -671 10 - 25 Martin et. al. (2009) 

- - 3,3 ± 1,6 484 ± 135 19,5 ± 4,5 Fidelis et al. (2013) 

- - 3-5 1000-2000 13-26 Beaudoin (1990) 

750-1070 - 2,08 - 4,18 227,8-230 10,94-26,70 Toledo Filho (1997) 

1370 110,0 4,9 - 5,4 347 a 378 15,2 Savastano Jr. (2000) 

1500 - - 511-635 9,4-22 PNNL (2010) 

1550 - 8,13 542 13,3 Thomas et al. (2012) 

- - 3,03 447,20 19,28 Ferreira et al. (2012) 

1270-1500 - 2,8 - 10 126-800 3,8-62,0 Neto e Partini (2006) 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Fibras de origem natural sofrem influência do tipo de solo, do clima, da adubação, da 

região de plantio, da quantidade de água, o que torna cada folha singular e seus 
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subprodutos também. Dessa forma, é explicada a heterogeneidade na proporção entre os 

constituintes e variação das suas formas o que implica nos diferentes resultados de 

caracterização descritos pelos diferentes autores, como apresentado na Tabela 1.  

A análise termogravimétrica (TG) possibilita identificar a perda de massa que ocorre 

à medida que se varia a temperatura, que se relaciona com a formação de compostos e 

transformação de fase. A variação de entalpia é avaliada pelo DSC, que é uma técnica em 

que a diferença de energia fornecida a uma substância e a substância de referência é 

determinada em função da temperatura. A análise por TG da fibra de sisal in natura 

apresenta três picos distintos (MARTIN et al. 2009; NEIRA, 2006)   

Martin et al. (2009), contribuem com caracterização das fibras de sisal em relação ao 

seu comportamento sob variação de temperatura através do TG e DSC definindo a 

degradação inicial em aproximadamente 250 °C e com o aumento da temperatura, 

apresentando perda de massa de 72% até cerca de 420 °C. A perda de massa a partir de 420 

°C até cerca de 520 °C é apenas cerca de 5%, e a 520 °C o teor de cinzas é de 

aproximadamente 20% devido à condensação da lignina, além da presença de cinzas na 

fibra. No DSC obteve-se a endoterma em 75 °C atribuída à evaporação da umidade. O pico 

exotérmico iniciando em 234 °C, com máximo em 297 °C devido à degradação da 

hemicelulose. E a endoterma iniciando em 328 °C com mínimo em 364 °C atribuída à 

degradação da celulose. O comportamento descrito pode ser acompanhado na Figura 3. 

 

  

(a)                                                                   (b) 

Figura 3 - Comportamento do sisal sob (a) Termogravimetria (b) Calorimetria exploratória 

diferencial. 

Fonte: Martin et al. (2009). 
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Segundo Neira (2006), o processo de degradação polimérica da fibra não ocorre até 

160 ºC. Em seu estudo o limite de resistência ao calor apresentado pelas fibras in natura 

correspondeu à temperatura de 200 ºC. Em relação ao TG, o primeiro patamar até 105 ºC é 

referente à perda de umidade das fibras, em temperaturas acima de 200 ºC, a degradação 

polimérica induz a uma perda de massa de 30%. Entre 240 ºC e 340 ºC, segundo patamar 

associado à degradação da celulose, seguido da degradação da lignina e outras substâncias 

entre 340 ºC a 600 ºC, restando o resíduo de cinzas, conforme Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Comportamento da fibra de sisal sob ensaio de Termogravimetria. 

Fonte: Adaptado Neira (2006). 

 

As fibras podem ser utilizadas para artesanatos, vassouras, sacos, bolsas, chapéus, 

barbantes, cordas, capachos e tapetes, bem como fabricação de celulose para a produção de 

papel Kraft (de alta resistência) e outros tipos de papel fino (para cigarro, filtro, papel 

dielétrico, absorvente higiênico, fralda, entre outros). Além de utilização na indústria 

automotiva, de móveis, de eletrodomésticos, de geotêxtis para uso em proteção de 

encostas, na agricultura e revestimento de estradas, uso na mistura com polipropileno, em 

substituição à fibra de vidro (composição de objetos plásticos) e na construção civil 

(ALVES; SANTIAGO; LIMA, 2005). Para atender a sua função principal em uma matriz 

frágil que é atuar como reforço, pode-se fazer uso da fibra de sisal simples, bem como dos 
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produtos derivados, com maior valor agregado, como os fios, cordas, tecidos e não - 

tecidos. 

Mantas de sisal  

Uma manta é também denominada de não - tecido, que é uma estrutura plana, 

flexível e porosa, que pode ser denominada de véu ou manta de fibras ou filamentos, com 

orientação direcionada ou ao acaso, formados por processo mecânico (fricção) e/ou 

químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes, de acordo com a NBR 

13.370 (ABNT, 2002).  

O método mecânico pode ser realizado com agulhagem (needle punch), onde as 

fibras são entrelaçadas através da penetração alternada de muitas agulhas; 

hidroentrelaçamento (spunlaced), onde as fibras são entrelaçadas por jato d’água a altas 

pressões; e a costura (stitchbonded), através de fios de costura. O método químico consiste 

no uso de ligantes químicos (resinas) para realizar a união das fibras. Já o método térmico 

(coesão) acontece com a ligação das fibras pela ação de calor (através da fusão das 

próprias fibras), por termoligação (thermobonded) (DIAS, 2007). 

O não tecido pode ter classificação quanto à gramatura em leve quando esta 

gramatura for inferior a 25 g/m², médio caso seja entre 26 g/m² e 70 g/m², pesado, na faixa 

de 71 a 150 g/m² e muito pesado, acima de 150 g/m², conforme a NBR 12.984 (ABNT, 

2000). Para a completa determinação das propriedades da manta devem ser identificadas 

também a espessura, seguindo a NBR 13.371 (ABNT, 2005) e massa específica do 

material. 

As fibras são resultantes do processamento da planta de sisal. Durante o tratamento 

nas fibras de sisal ocorrem ainda os subprodutos denominados de buchas, pó e de 

mucilagem. Cada material possui destinação e aplicação específicas, sendo que a bucha é o 

subproduto utilizado para fazer cordas de segunda e mantas (ALVES; SANTIAGO; LIMA, 

2005). Com isso, entende-se que mantas possuem qualidade inferior. 

As fibras são organizadas aleatoriamente, muitas vezes seu uso em compósitos é 

preferido industrialmente devido à sua natureza quase - isotrópica, ou seja, estas mantas 

possuem propriedades físicas equivalentes considerando duas direções do compósito 

(largura e comprimento) diferentemente de tecidos ou estruturas com fios unidirecionais.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fric%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ades%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coes%C3%A3o
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2.2 Fase Matriz 

A fase matriz do compósito pode ser constituída de materiais poliméricos 

(termoplásticas: Polietileno, poliestireno, nylons, policarbonato, poliacetatos e termofixas: 

epóxis, poliésteres, fenóis, ureias, silicone, poliamidas.), metálicos (alumínio e titânio) e 

cerâmicos (cimento, gesso, argila, vidro). 

Matrizes cerâmicas não apresentam deformação plástica e sua resistência ao impacto 

é reduzida, isto é, apresentam baixa tenacidade (ZANOTTO et al., 1991). As suas 

propriedades importantes são influenciadas por seu processo de fabricação, determinando 

sua forma e características microestruturais final. Desse modo, o processo de conformação 

tem importância fundamental na definição do desempenho em serviço de um material 

cerâmico. Os processos normalmente aplicados em cerâmicas são extrusão, prensagem, 

injeção, colagem e vibração. Existem materiais que se enquadram nessa classificação de 

material que em geral são moldados manualmente ou utilizando pouco recurso tecnológico, 

como é o caso do gesso. 

2.2.1 Gesso 

A matéria prima básica para obtenção do gesso é o mineral gipsita, que é constituído 

principalmente de sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4.2H2O), podendo ser oriunda de 

fontes naturais e de fontes residuais. A gipsita natural é encontrada em rochas sedimentares 

solúveis, denominadas “evaporitos”, constituídas mineralogicamente por cloretos e sulfatos 

de sódio, cálcio, magnésio e potássio. Portanto, pode apresentar como contaminantes a 

anidrita, a argila, o quartzo, os carbonatos de cálcio e magnésio, os cloretos e outras formas 

de sulfatos (BALTAR, BASTOS, LUZ, 2008). 

Já as gipsitas residuais, gesso químico ou gesso sintético são produtos resultantes dos 

processos industriais da fabricação do ácido fosfórico (fosfogesso), do ácido fluorídrico 

(fluorogesso), do ácido bórico (borogesso) e da dessulfurização dos gases de combustão 

(FGD – flue gas desulfurisation ou sulfogesso) (JOHN; CINCOTTO, 2007). O fosfogesso 

e o sulfogesso apresentam muita semelhança com as propriedades físicas e químicas da 

gipsita natural, o que propicia a aplicação desses coprodutos em vários segmentos da 

construção civil e da agricultura. Algumas fábricas de cimento dos Estados do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo utilizam o sulfato de cálcio, obtido a partir das salmouras de 

salinas, como substituto de gipsita (LYRA SOBRINHO et al., 2001). 
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O sistema de cristalização do mineral gipsita natural é do tipo monoclínico, com 

morfologia lamelar ou tabular; sua densidade varia de 2.300 kg/m³ a 2.370 kg/m
3
; a dureza 

oscila entre 1,5 e 2,5 na escala Möhs; se decompõe em CaO e SO3 quando aquecida entre 

900 ºC e 1200 ºC; é solúvel em ácido clorídrico e levemente solúvel em água; e quando 

pura tem a cor branca ou incolor, podendo apresentar tonalidades de cinza, marrom, 

amarelo, rosa e azul, dependendo das impurezas presentes (BALTAR, BASTOS, LUZ, 

2008; OLIVEIRA et al. 2012). 

Para a produção do gesso de construção, todas as impurezas são indesejáveis, por 

reduzirem o teor de hemidratos e anidritas no material, que são responsáveis pelas 

características aglomerantes do gesso (JOHN; CINCOTTO, 2007). A presença de certas 

impurezas, dependendo de seus teores, pode afetar algumas propriedades do material, 

como a resistência mecânica, a consistência, o tempo de pega e sua estabilidade. 

Os principais setores de aplicação da produção nacional são em ordem de 

importância: calcinação (gesso), cimento e agricultura (gesso agrícola), conforme DNPM 

(2012). O gesso empregado na construção civil é obtido a partir de um minério com grau 

de pureza superior a 75% (DOMÍNGUEZ, SANTOS, 2001). As propriedades químicas, 

físicas e mecânicas dos produtos à base de gesso dependem de quão homogeneamente 

ocorre a calcinação da gipsita e da sua qualidade estrutural. 

O processo de produção do gesso, a partir da utilização da gipsita natural, consta das 

etapas: extração, preparação, calcinação e seleção, conforme Pinheiro (2011). Na etapa de 

extração, retira-se o minério gipso, rocha sedimentar cuja composição básica é formada de 

anidrita, impurezas e a gipsita. O objetivo desta extração é a obtenção da Gipsita e quanto 

maior a presença da gipsita maior a qualidade do gipso.  

Em seguida, tem-se a etapa de preparação, quando são uniformizados quanto à 

distribuição granulométrica para que a etapa de calcinação ocorra de forma igual em todas 

as partículas. 

A terceira etapa desse processo produtivo consiste na calcinação. O gesso de 

construção é resultado da calcinação do mineral gipsita (CaSO4.2H2O), que quando 

submetida a altas temperaturas pode formar diferentes produtos. Essa etapa caracteriza-se 

por não liberar gases poluentes e requerer pouca interferência na superfície, o que 

caracteriza o aglomerante como sendo de baixo impacto ao ambiente. A desidratação 

parcial do sulfato de cálcio dihidratado na temperatura de 140 °C a 160 °C dá origem ao 

hemidrato (PINHEIRO, 2011). Segundo o BALTAR, BASTOS, LUZ (2008) essa 
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temperatura varia na faixa de 125 °C a 180 °C. Os tipos possíveis de gesso são beta e alfa, 

obtidos conforme o processo de calcinação utilizado, sendo o hemidrato tipo beta obtido 

por calcinação em pressões atmosféricas (100 KPa) e o hemidrato tipo alfa pelo método 

hidrotérmico, com temperatura variando de 115 °C a 160 °C, em pressões maiores que a 

atmosférica. Devido ao baixo custo e facilidade de obtenção, na construção civil o 

hemidrato tipo beta é o mais utilizado (SILVA, 2010; BALTAR, BASTOS, LUZ, 2008). 

Yu e Brouwer (2011) afirmam ainda que o produto de uma hidratação de gesso alfa é 

muito frágil para ser usado como material de construção. 

Os diversos produtos do gesso têm seu processo de obtenção por reações químicas, 

conforme segue demonstrado de acordo com as variações de temperatura (BALTAR, 

BASTOS, LUZ, 2008): 

 

CaSO4.2H2O (dihidrato) + energia *       CaSO4.0,5H2O (hemidrato) + 1,5H2O 

(* 125°C a 180°C) 

CaSO4.0,5H2O + energia **      CaSO4 + 0,5 H2O (anidrita III solúvel)  

(** 180ºC a 250°C) 

 

CaSO4 (anidrita solúvel) + energia ***      CaSO4 (anidrita II pouco solúvel) 

(*** 300ºC a 700°C) 

 

CaSO4 (anidrita II) + energia ****      CaSO4 (anidrita I insolúvel) 

(**** 700ºC a 900°C) 

 

CaSO4 (anidrita I) + energia *****      CaO (anidrita insolúvel) 

(***** > 900°C) 

 

Esse processo é denominado desidratação total da gipsita e ocorre em temperaturas 

acima de 180°C, tendo como resultado diferentes formas de anidrita (CaSO4). Entre 180ºC 

e 250°C forma-se a anidrita III, também conhecida como anidrita ativa, um produto 

solúvel, instável e altamente reativo com água, que pode absorver umidade atmosférica e 

passar à forma de hemidrato novamente. Essa propriedade a torna um produto apropriado 

para uso como acelerador de tempo de pega. 

Na faixa de temperatura entre 300ºC e 700°C obtém-se a anidrita II, um produto 

totalmente desidratado, baixa solubilidade, com natureza mineralógica semelhante a 

anidrita natural. Entre as temperaturas de 700ºC e 900°C forma-se a anidrita I produto 

inerte, sem aplicação industrial. A partir dos 900°C ocorre dissociação do sulfato de cálcio 

formando CaO livre. 
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A quarta etapa é a seleção, na qual o resultado da calcinação é moído, selecionado e 

classificado, conforme requisitos da NBR 13.207 (ABNT, 1994), em que os limites estão 

apresentados na Tabela 2. Os limites propostos para o tempo de pega, a resistência à 

compressão axial e a dureza consideram a relação água/gesso (a/g) necessária àquela 

obtida para uma pasta de consistência normal. E a ABNT estabelece os mesmos limites 

para todos os tipos de gesso. 

 
 

Tabela 2 - Exigências químicas, físicas e mecânicas para uso de gesso na construção. 

Determinações físicas e mecânicas Unidade Limites 

Resistência à compressão (NBR 12.129) MPa >8,40 

Dureza (NBR 12.129) N/mm² >30,00 

Massa unitária (NBR 12.127) Kg/m³ >700,00 

Determinações Químicas (NBR 13.207) Unidade Limites 

Água livre (%) Max. 1,30 

Água de cristalização (%) 4,2 a 6,20 

Oxido de Cálcio (CaO) (%) Mín. 38,00 

Anidrido Sulfúrico (SO3) (%) Mín. 53,00 

Fonte: NBR 13.207:1994 

 

A classificação nacional do gesso de construção é como do tipo revestimento ou 

fundição e fino ou grosso, se diferenciando pelo tempo de pega e módulo de finura (Tabela 

3). 

 

Tabela 3 - Limites de classificação do gesso em tempo de pega e módulo de finura. 

Classificação do gesso 

Tempo de Pega 

(min)  Módulo de finura (NBR 

12127) 
Início Fim 

Gesso fino de revestimento >10 >45 <1,1 

Gesso grosso de revestimento >10 >45 >1,1 

Gesso fino para fundição 4-10 20-45 <1,1 

Gesso grosso para fundição 4-10 20-45 >1,1 

Fonte: NBR 13.207/1994 
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Para fazer a verificação das transformações cristalinas do gesso durante o processo 

de desidratação com elevação de temperatura, faz-se uso das técnicas de termogravimetria 

(TG) e Calorimetria diferencial de varredura (DSC).  Yu e Brouwers (2011) contribuem 

com a análise do processo de hidratação quando avaliam pastas de fatores a/g de 0,65 e 

0,80 por termogravimetria com uma taxa de aquecimento de 5 °C/min e 20 °C/min. Os 

autores relacionaram o comportamento térmico do material com a porosidade presente na 

amostra avaliada verificando que o início da perda de massa ocorreu na temperatura de 55 

°C, o início da desidratação acontece entre 80 °C e 120 °C e o fim da reação de 

desidratação acontece com o alcance de constância de massa na temperatura de cerca de 

270 °C (20 °C/min) e 180 °C (5 °C/min). A ocorrência de um evento entre as temperaturas 

de 620 °C e 800 °C foi avaliado como devido à presença de impureza de CaCO3 ou 

MgCO3, que se decompõem nessa temperatura. Houve variabilidade nos resultados 

encontrados para as pastas de gesso avaliadas termicamente sob a mesma condição, 

explicada pela grande influência dos espaços vazios e do tamanho das partículas no 

comportamento térmico.  

Pinheiro (2011) utilizou a técnica de termogravimétrica para estimar os teores de 

água livre, do di-hidrato e do hemi-hidrato, presentes no gesso comercial. Com os 

resultados houve um pico no termograma do gesso a 44,39 ºC correspondente à perda de 

massa relativa à reação de liberação da água livre; o pico a 158,14 ºC relativa à reação da 

liberação da água de cristalização dos produtos hidratados; o pico a 688,78 ºC que foi 

associado a perda de massa relativa à reação da liberação do carbono presente no material.  

Propriedades no estado fresco 

Conforme Reynaud et al. (2006), o gesso tipo beta ao hidratar cristaliza de forma 

pontiaguda, desordenada e com interfaces fracas, apresentado na Figura 3. Que se 

caracteriza por ser uma cristalização menos homogênea e menos solúvel que a que ocorre 

para o hemidrato do tipo alfa. 
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Figura 5- Micrografia do gesso Beta. 
Fonte: Reynaud et al., 2006. 

 

Essa cristalização do hemidrato (CaSO4.1/2H2O) quando em contato com água 

ocorre com a formação do dihirato (CaSO4.2H2O), conforme reação química:   

 

(CaSO4.1/2H2O) + 3/2 H2O   (CaSO4.2H2O) + Calor 

 

A reação de hidratação do gesso sofre interferência de diversos fatores, entre eles: a 

relação água/gesso (a/g); a energia de mistura do gesso com a água; a temperatura da água 

de amassamento; a umidade relativa do ar no ambiente de trabalho; a presença de 

impurezas e pontos de nucleação; e a presença de aditivos (ANTUNES et al., 1999; 

PADEVET, TESAREK, PLACHY, 2011). Entretanto, a maior responsabilidade na 

influência das reações de hidratação do gesso atribui-se ao fator a/g. 

Segundo Ye et al. (2011), a água requerida para manter a fluidez da pasta de gesso é 

função da distribuição do tamanho das partículas em pó e varia de acordo com o diâmetro 

característico da partícula (finura) e do coeficiente de uniformidade (tamanho de sua 

distribuição) do material. No Brasil, o ensaio é normatizado pela NBR 12.128 (ABNT, 

1991), que utilizam o equipamento de Vicat modificado e o valor da consistência normal é 

expresso em massa de água por massa de gesso e obtém fator a/g próximo de 0,65. Já em 

canteiros de obra são superiores, cerca de 0,80 (BERNHOEFT, 2010). 

Tem-se que, quanto maior a quantidade de água, maior será o tempo necessário para 

a formação dos cristais de di-hidrato e precipitação (início de pega). Uma taxa de água de 

0,20 já promove o retorno do composto à condição de dihidrato, mas com baixa 

trabalhabilidade. Observa-se que a adoção de pastas com relação água/gesso em torno de 
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0,45 a 0,60 para produção de pasta de boa trabalhabilidade plástica, em que se torna 

possível transportar, mover, compactar adequadamente, e dar o acabamento final. A 

dosagem de água da mistura vai interferir na velocidade de pega, no endurecimento e na 

resistência. Quanto menor a quantidade de água adicionada maior a resistência e mais 

rápida a pega. 

Na pasta fresca, a capacidade de retenção de água pelos cristais de gesso está 

diretamente relacionada com a superfície específica dos grãos do aglomerante e de sua 

finura. Quanto mais finos são os cristais, maior a área especifica e maior a retenção de 

água.   

O teor de ar incorporado é a quantidade de ar aprisionado na pasta. Este influencia na 

densidade de massa das pastas tanto no estado fresco quanto no estado endurecido, pois o 

ar possui densidade menor que a pasta e ocupa uma fração da sua massa. 

A consistência das pastas é uma propriedade que pode ser obtida por meio do ensaio 

do minislump, método de determinação do abatimento da pasta desenvolvido por Kantro 

(1980) e adotado em diversos estudos nacionais e internacionais da consistência de pasta 

de gesso com alta fluidez. Utilizando um molde tronco – cônico com dimensões definidas 

e uma placa de vidro sobre papel milimetrado, faz-se o cálculo da fluidez da pasta pela 

medida do diâmetro de espalhamento do material sobre a placa de vidro. (DOMÍNGUEZ, 

SANTOS, 2001; MUNHOZ, 2008; PINHEIRO, 2011, BENETTI, 2012). 

O tempo de pega do gesso é o intervalo de tempo necessário para que a pasta se 

solidifique. Durante a pega, o material vai reduzindo o volume de água, que se combina 

com o material anidro, formando cristais hidratados, com volume superior ao volume de 

sólidos originais, adquirindo a forma de um sólido contínuo com porosidade, 

progressivamente, passando da menor a maior resistência (JOHN; CINCOTTO, 2007). 

Indicando a velocidade da reação de hidratação do material (CINCOTTO; AGOPYAN; 

FLORINDO, 1988).  

Nas pastas de gesso, o início da pega depende essencialmente dos constituintes de 

reações mais rápidas (hemi-hidratos), e o endurecimento dos constituintes de reações mais 

lentas (anidritas II), cuja hidratação proporciona o preenchimento dos vazios entre os 

cristais hidratados dos hemi-hidratos. O preenchimento desses vazios evita a retração por 

secagem e a fissuração do material (LE COVEC, 1978 apud JOHN; CINCOTTO, 2007). 

Em condições normais, a pega do gesso se encerra em até duas horas, quando a maior parte 

das reações de hidratação do material foi processada. Entretanto, o material continua 
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adquirindo resistência até 20 horas, devido ao prosseguimento das reações de hidratação. A 

partir desse momento o ganho de resistência do material ocorre devido à secagem, por 

evaporação, da água de amassamento do material (JOHN; CINCOTTO, 2007). 

Na mistura ocorre retração de volume que se prolonga até o início da pega. A pasta 

passa a sofrer expansão intensa no início da pega, que diminui gradualmente até o final da 

pega e se encerra após um ou dois dias, quando a massa de gesso já alcançou a temperatura 

ambiente. Isso sugere que o fenômeno retração/expansão do gesso não é causado pelo 

aumento de temperatura durante a hidratação do material (GMOUH et al., 2004; JOHN, 

CINCOTTO, 2007; KARNI, KARNI, 1995). 

A avaliação das propriedades reológicas dos materiais permite caracterizá-los no 

estado fresco e estabelecer o comportamento adequado para cada tipo de aplicação. O 

acompanhamento da reologia serve como ferramenta para controle de qualidade e 

desenvolvimento de novos produtos (NASCIMENTO, 2008). O fluxo de um fluido está 

relacionado com o movimento de camadas adjacentes quando uma força cisalhante é 

aplicada sobre ele (PAIVA, 2005). As curvas de tensão de cisalhamento (τ) em função da 

taxa de cisalhamento (γ), conhecidas como curvas de fluxo permitem definir o 

comportamento de fluidos. 

Os fluidos podem ser classificados como Newtonianos ou não - Newtonianos. 

Quando um fluido apresenta uma relação linear saindo da origem entre a tensão e a taxa de 

cisalhamento este é classificado como Newtoniano, sua viscosidade é constante da razão 

entre a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento, apresentado na Figura 6.  

 

                                                                 

Figura 6 - Curvas de fluxo de fluidos não - dependentes do tempo. 

Fonte: Adaptado de Nascimento (2008). 
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As curvas da taxa de cisalhamento pela tensão de cisalhamento para fluidos 

pseudoplásticos têm redução da viscosidade em função da taxa de cisalhamento, acontece 

em polímeros fundidos, emulsões, suspensões e dispersões. Fluidos dilatantes tem 

acréscimo da viscosidade com a taxa de cisalhamento.  

A Figura 7 retrata que a curva de crescimento da velocidade não é coincidente com a 

curva de decrescimento, o que caracteriza os fluidos tempo – dependentes para os quais a 

taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento dependem do tempo. Enquanto a 

tixotropia é o fenômeno de recomposição da estrutura mais lento que o processo de 

destruição da estrutura inicial, diminui a viscosidade com o tempo quando submetidos a 

uma taxa de cisalhamento constante. Os materiais reopéticos, tem recomposição da 

estrutura mais rápido do que o processo de destruição (NASCIMENTO, 2008; PAIVA, 

2005). 

 

a)                                                           b) 

Figura 7 - Curvas de fluxo de fluidos dependentes do tempo a) Reopéticos b) Tixotrópicos. 

Fonte: Adaptado de Nascimento (2008). 

 

Nascimento (2008) descreve modelos matemáticos que se ajustam às curvas obtidas 

experimentalmente para os diversos tipos de fluidos. O comportamento dos fluidos 

pseudoplásticos e dilatantes pode ser descrito pelo modelo da lei das potências, onde na 

Equação (1) a constante K é denominada de consistência e o índice np uma medida do grau 

de pseudoplasticidade do fluido. Os fluidos pseudoplásticos possuem valores de np < 1, já 

os fluidos dilatantes possuem np >1. Os modelos de Bingham, Herschel – Bulkley e 

Casson levam em consideração um valor de tensão crítica ou tensão de escoamento ou 

tensão de cedênca (τ0), que é o valor mínimo de tensão para que ocorra o escoamento do 
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material e abaixo desta tensão de cedência, considera-se que o material possua viscosidade 

infinita. Para o modelo de Herschel – Bulkley, tem-se a Equação (1). 

 

𝜏 = τo +  𝐾𝛾𝑛𝑝                                                         (1) 

 

Onde, K é a consistência para este modelo e np é o índice de potência. 

Fazendo analogia com a determinação da reologia de argamassas, conforme Paiva 

(2005) tem-se que o comportamento reológico explicado pelo modelo bighamiano na curva 

de fluxo, pode ser feita uma analogia com os parâmetros de ajuste da curva torque versus 

velocidade de rotação, que são as grandezas medidas ou controladas durante um ensaio 

reológico em cisalhamento simples em um reômetro rotacional. O valor de tensão de 

cisalhamento é obtido através de uma relação com o torque e a taxa de cisalhamento é 

obtida por uma relação com a velocidade de rotação. Para material não – newtoniano com 

limite de escoamento utiliza-se a lei das potências combinada com o valor de tensão de 

cedência. 

A viscosidade relaciona-se com a velocidade de deformação e também está 

diretamente relacionada com a consistência das pastas. A consistência é influenciada pela 

superfície específica, pela relação água/aglomerante e qualidade do aglomerante, conforme 

Paiva (2005). 

Na produção de componentes para a construção civil, é necessária uma consistência 

fluida, com espalhamento em torno de 70 a 80 mm. Inicialmente, isso implica no aumento 

da quantidade da água de amassamento, elevando a relação a/g. Entretanto, o aumento da 

relação a/g pode reduzir significativamente a resistência. Com isso, torna-se essencial a 

utilização de outro material que melhore a consistência e aumente o tempo de início de 

pega do gesso (MUNHOZ, 2008; PADEVET, TESAREK, PLACHY, 2011).  

Conforme Lanzon, Garcia – Ruiz (2012), a norma europeia EN 13279 – 1 indica que 

o tempo inicial de pega para pastas de aplicação manual deve ser superior a 20 minutos e, 

para aplicações mecânicas, o tempo inicial de pega deve ser superior a 50 minutos, tendo 

resistência à flexão superior a 1 MPa e resistência à compressão acima de 2 MPa. Pinheiro 

(2011) e Munhoz (2008) empregaram aditivos superplastificantes para concreto 

autoadensável em pasta de gesso em seus estudos que apresentaram a ação de retardar a 

pega. 
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Dessa forma, a produção de pasta de gesso manualmente com característica auto 

adensável pode ser realizada com a incorporação de aditivo superplastificante para 

promover a consistência fluida e tempo de pega superior a 20 minutos adequados para 

fabricação de componente pré-moldado de gesso.   

Em geral, aditivos modificam o processo de hidratação e as propriedades das 

superfícies dos cristais, alterando o processo de nucleação, a cinética das reações de 

hidratação e proporcionando uma formação diferenciada na morfologia, no tamanho, e no 

arranjo dos cristais na forma hidratada (SONG et al., 2010; LANZON, GARCIA – RUIZ, 

2012). Desse modo, atuam no controle do tempo de início e fim de pega, da consistência 

útil.  

Aditivos aceleradores e retardadores de pega são utilizados para controlar a cinética 

das reações de hidratação, de forma a controlar os tempos de início e fim de pega e a 

consistência do material. Os aditivos aceleradores de pega atuam no mecanismo de 

hidratação das pastas de gesso com o aumento da solubilidade das fases anidras e por meio 

da formação de núcleos de cristalização. Esses mecanismos aceleram a cinética das reações 

de hidratação, reduzindo o tempo de indução da pasta; e acelerando o tempo de pega do 

material (SINGH, MIDDENDORF, 2007). 

Segundo Singh e Middendorf (2007), os aditivos retardadores de pega alteram as 

propriedades superficiais dos cristais, proporcionando modificações nas fases de nucleação 

e crescimento dos cristais. Os aditivos redutores de pega possuem natureza orgânica ou 

inorgânica. São utilizados alguns tipos de ácidos carboxílicos como cítrico, málico, 

succínico e tartárico. 

Henao et al. (1997) afirma que ao adicionar substâncias retardantes como citratos, 

bórax, fosfato mono e dibásico e peptona observou-se uma queda de 15% na dureza. O 

autor supracitado identifica ainda no grupo de ácidos orgânicos que o ácido cítrico 

apresenta melhor desempenho, especificamente o citrato de sódio. Em segunda opção, o 

Bórax e por fim a proteína caseína, devido à facilidade de aquisição e por não apresentar 

modificação nas propriedades físico-mecânicas do gesso, apesar de ser necessário cerca de 

10% desta proteína para gerar uma hora de atraso no início da pega. 

Para o gesso, as substâncias que oferecem fluidez à pasta e aumentam o tempo de 

início de pega são o ácido cítrico (0,4%), o bórax (0,5%) e o fosfato de amônio dibásico 

(0,4%), em teores menores que 1%. Já a proteína peptona com teor de 0,1% retarda de 9 
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minutos (pasta sem aditivo) para 1h o início da cura da pasta com retardador. Ao passo que 

os acetatos em teor de 2% também são retardadores eficazes, de acordo com Henao et al. 

(1997). 

A ação dos aditivos plastificantes nas pastas de gesso depende da interação do tipo 

de aditivo com o aglomerante. Estudos desenvolvidos por Peng et al. (2005), com dois 

tipos de plastificantes, o ácido sulfônico de β-naftaleno e policarboxilato, em pastas de 

gesso determinam a fluidez da pasta expressa em unidade de tempo (PINHEIRO, 2011). 

Os mais usados para melhorar a facilidade de manuseio das pastas de gesso são os 

retardadores de pega, que aumentam o tempo disponível para seu uso, e os 

superplastificantes, que fornecem a fluidez necessária para sua moldagem (DOMÍNGUEZ, 

SANTOS, 2001; MUNHOZ, 2008; PINHEIRO, 2011). 

Os aditivos retentores de água garantem a recristalização adequada e homogênea do 

material; os aerantes e umectantes facilitam o manuseio, reduzindo a formação de grumos; 

os reforçadores de aderência aumentam a aderência das pastas de gesso; e os plastificantes 

aumentam a fluidez das pastas para o aumento da resistência mecânica. 

A presença de impurezas, que são elementos estranhos à mistura da pasta de gesso, 

pode acelerar a pega das pastas; agregados, como o próprio dihidrato ou grãos de areia, 

atuam como núcleos de cristalização; e o aumento desses núcleos favorece a agilidade das 

reações de hidratação (ANTUNES, 2009; JOHN, 2001; PINHEIRO, 2011). 

Nas pastas de gesso são também utilizados alguns tipos de aditivos 

superplastificantes, com a finalidade de aumentar a fluidez das pastas e/ou reduzir a 

quantidade da água de amassamento (PENG et al., 2005; PINHEIRO, 2011). Alguns tipos 

de aditivos superplastificantes, à base de carboxilatos, são utilizados para aumentar a 

fluidez das pastas de gesso. A adição desse tipo de aditivo nas pastas de gesso altera o 

mecanismo de hidratação do material, sendo quimicamente adsorvido na superfície dos 

grãos de sulfato de cálcio hemi-hidratado, tornando mais lentos o processo de dissolução, a 

formação dos pontos de nucleação, o crescimento dos cristais e o endurecimento da pasta. 

Funcionam, portanto, como retardadores do tempo de pega (SINGH, MIDDENDORF, 

2007; SONG et al., 2010). 

Segundo Singh e Middendorf (2007), a incorporação de aditivo na pasta de gesso 

gera redução das propriedades mecânicas devido à alteração na microestrutura do material. 

Os autores investigaram a influência de aditivos retardadores (ácido carboxílico) no 
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processo de hidratação, identificando como a mudança da microestrutura age na 

modificação do módulo de elasticidade, resistência à compressão e porosidade do gesso.  

 

 

Munhoz (2008) em sua análise experimental analisou diferentes tipos de aditivo em 

diferentes quantidades, para desenvolver pastas de gesso e gesso reciclado e conclui que a 

adição de aditivo superplastificante em teor de 0,60% possibilitou uso de fator a/g de 0,50 

na pasta estudada, obtendo melhor trabalhabilidade, bom desempenho à resistência à 

compressão, em torno de 16 MPa, ou seja mesmo alterando a estrutura cristalina da pasta, a 

adição do superplastificante manteve o comportamento físico-mecânico favorável. 

Entretanto, o aditivo pode atuar na microestrutura reduzindo as propriedades mecânicas. 

Propriedades no estado endurecido 

Matrizes cerâmicas não apresentam deformação plástica e sua resistência ao impacto 

é reduzida, isto é apresentam baixa tenacidade (ZANOTTO et al., 1991). A não utilização 

das cerâmicas mais amplamente como material de engenharia para fins estruturais se deve 

à sua fratura frágil. Entretanto, são materiais que resistem bem à oxidação e a degradação 

em temperaturas elevadas. 

As propriedades importantes de um material não são determinadas apenas por suas 

características intrínsecas, mas também por seu processo de fabricação, determinando sua 

forma e características microestruturais final. Desse modo, o processo de conformação tem 

importância fundamental na definição do desempenho em serviço de um material 

cerâmico.  

A depender do tipo de produto que se deseja fabricar e as características necessárias, 

um processo de conformação é selecionado. Os processos normalmente aplicados em 

cerâmicas são extrusão, prensagem, injeção, colagem e vibração. Existem materiais que se 

enquadram nessa classificação de material que em geral são moldados manualmente ou 

utilizando pouco recurso tecnológico. 

Inerente a esse processo, pode ocorrer a formação de defeitos ou características que 

vão reduzir o desempenho em serviço do material cerâmico: descontinuidades, como 

poros, trincas, rugosidade superficial, etc. A natureza aleatória desses defeitos, produz uma 

incerteza na medida dessas propriedades, já que existem variações mais ou menos 

pronunciadas na caracterização desse material, que gera desconfianças quanto sua 
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empregabilidade. Nesse caso, o monitoramento adequado e principalmente o entendimento 

do processo de formação estrutural durante a conformação são muito importantes para um 

controle tecnológico satisfatório. 

 

No gesso para construção, o aparecimento de poros é um defeito que sofre bastante 

interferência do fator a/g e do cuidado durante a fabricação do elemento. A porosidade se 

caracteriza pela existência de espaços vazios no interior do material após sua mistura com 

a água e formação de cristais. A existência dessa porosidade vai ter uma influência 

negativa sobre as propriedades elásticas e a resistência do material. Observa-se que em 

função da porosidade, alguns materiais cerâmicos têm seu módulo de elasticidade reduzido 

(CALLISTER, 2002; SHACKELFORD, 2008). 

Em função da presença de trincas microscópicas, os materiais frágeis são geralmente 

fracos em condições de tração, pois as tensões tendem a propagar trincas, em orientação 

perpendicular ao eixo de tração. Assim como em solicitação por cargas dinâmicas.  

O módulo de elasticidade ou módulo de Young é propriedade mecânica importante 

para caracterizar a deformabilidade elástica dos materiais. A equação que modela o 

comportamento elástico é conhecida como Lei de Hooke, que estabelece a relação linear 

entre tensões e deformações. Mehta e Monteiro (2008) definem três tipos de módulos de 

elasticidade, sendo: o módulo de elasticidade dinâmico; o módulo de elasticidade estático, 

que se divide em módulo tangente, módulo secante e módulo corda; e o módulo de 

deformação à flexão.  

Quando se trata de análise de tensões de estruturas sujeitas a carga de impacto ou 

terremoto, é mais adequado determinar o módulo de elasticidade por métodos dinâmicos, 

por apresentar menor variabilidade. Em geral métodos dinâmicos são também não 

destrutivos, podendo ser determinado por frequência natural de vibração e através da 

velocidade de propagação de ondas de ultrassom no corpo-de-prova (MEHTA E 

MONTEIRO, 2008; NĚMCOVÁ et. al. 2011; PADEVET, TESAREK, PLACHY, 2011). 

Nemcová et al. (2011) estimou o módulo de elasticidade dinâmico por ressonância 

longitudinal e transversal e por ultrassom em blocos de gesso de 600 x 300 x 160 mm³, 

afirmando ser possível fazer comparações com os módulos de elasticidade obtidos por 

métodos estáticos. Os autores apresentam módulos por ressonância longitudinal e 

transversal com pouca variação entre si e mais baixos com relação ao método de ultrassom. 

Outra propriedade que pode ser estimada através da relação entre os módulos elásticos e 
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cisalhante é coeficiente de Poisson. O autor verificou um coeficiente entre 0,23 

(longitudinal) e 0,22 (transversal), a diferença entre os coeficientes destacam a quase - 

isotropia do material. O módulo de cisalhamento foi de 0,604 GPa.  

Padevet, Tesarek e Plachy (2011) determinaram o módulo de elasticidade por 

ressonância comparando à resistência à flexão (40x40x160 mm³) e à compressão (40x50 

mm
2
) ao longo do período de endurecimento do material, observando que há relação entre 

os parâmetros obtidos por métodos diferentes. O gesso utilizado na produção dos corpos de 

prova é resultante da calcinação da mistura de gipsita natural e gipsita formada por 

processo de transformação química na proporção de 1:1, denominado de ‘gesso calcinado 

cinza’. O módulo de Young dinâmico foi determinado em cerca de 1,3 GPa nas primeiras 

horas após moldado e chegou a 1,7 GPa após 7 dias. Nos primeiros 3 dias a resistência à 

tração por flexão 3 pontos com vão de 120 mm foi decrescente, após o 5° dia passou a 

crescer e em 7 dias o valor de resistência à flexão foi de 1,5 MPa, sendo crescente para 

medições em tempos maiores. A resistência à compressão foi de 3,47 MPa em 7 dias, 

sendo o comportamento do material similar quanto ao desenvolvimento da carga durante as 

determinações de flexão e compressão. Os maiores valores de resistência alcançados foram 

observados na idade de 14 dias após moldado. 

Os ensaios não destrutivos já são empregados para análise do módulo de 

elasticidade do gesso pela literatura internacional. Existe um esforço na literatura nacional 

voltada para o cimento a fim de determinar a relação entre os métodos estáticos de 

determinação das propriedades com o comportamento do material avaliado por métodos 

dinâmicos.  

As propriedades físicas e mecânicas do gesso são influenciadas diretamente pela 

relação água/gesso; pela formação de sua microestrutura, em particular, pela porosidade; 

pela forma de entrelaçamento dos cristais; idade do produto; das condições ambientais de 

endurecimento (PADEVET, TESAREK, PLACHY, 2011).  

2.3 Fibra natural e matriz de gesso 

Nos materiais compósitos reforçados com fibras têm-se observados alguns 

parâmetros importantes, como a característica dos materiais componentes, fibra e matriz; a 

geometria das fibras, seção transversal e comprimento; o arranjo das fibras; a proporção 

entre os materiais e as características da interface dos materiais. Uma boa distribuição das 

fibras torna o material homogêneo e uniforme, o que reduz a probabilidade de falhas. As 
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contribuições das propriedades mecânicas das fibras no composto estão relacionadas com 

sua resistência e rigidez, enquanto que as propriedades geométricas que contribuem são a 

esbeltez (relação de forma ou ‘aspect – ratio’), seu percentual e grau de fixação das fibras à 

matriz (BARROS, 1996). 

Argawal (2006) afirma que a aderência entre a fibra e a matriz é o fenômeno que 

mais afeta o desempenho mecânico do produto. Esta aderência acontece através de 

fenômenos físico-químicos que ocorrem entre esses materiais. Desse modo, um fator 

importante para seleção de uma combinação matriz – fibra é que as tensões adesivas entre 

os componentes do conjunto sejam grandes o suficiente para minimizar o arrancamento das 

fibras. Com isso, a resistência máxima e a tenacidade do compósito dependem em grande 

parte dessa ligação. 

BALAGURU (1992), afirma que há um tamanho de fibra mínimo para gerar efetivo 

aumento da resistência mecânica, conhecido como comprimento crítico (Lc). Este depende 

do diâmetro (D) e resistência de ruptura à tração da fibra (σf), e a máxima tensão de ligação 

entre a fibra e matriz (τ), conforme a Equação (2).                                 

        

𝑳𝒄 =  
𝝈𝒇 𝑫

𝟐𝝉
                                                                   (2) 

 

Nesse contexto, quando o comprimento da fibra é menor que o comprimento crítico 

(L < Lc) as fibras são arrancadas da matriz (efeito pull out), pois a tensão não atinge a 

resistência à ruptura da fibra. E quando L > Lc, é possível o desenvolvimento de tensões ao 

longo da fibra e a tensão máxima poderá ocorrer, ocasionando fratura eventual da fibra. 

Ferreira et al. (2012) analisaram por arrancamento fibras de sisal em matriz de 

cimento portland com comprimento de embebimento de 25 mm e 50 mm e na tentativa de 

melhorar a aderência fibra – matriz foi realizado um tratamento na fibra. Nas fibras sem 

tratamento de comprimento de embebimento de 25 mm houve carga de arrancamento 

máxima de 3,73 N e carga friccional de 2,56 N, com a tensão máxima alcançada de 0,30 

MPa, a tensão friccional de 0,18 MPa e rigidez de 9,31 MPa. Nas fibras de comprimento 

de embebimento de 50 mm houve arrancamento com carga máxima de 6,35 N e a tensão 

máxima alcançada de 0,32 MPa, a rigidez foi de 33,83 MPa. As fibras de 50 mm 

romperam antes de serem arrancadas, indicando que este comprimento é superior ao 

crítico, favorecendo a ancoragem.  
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Agopyan e Jeffers (1991) desenvolveram compósito à base de gesso e fibra de vidro, 

com teor de fibra variando de 4% a 8% e fator a/g mantido fixo em 0,5. Eles empregaram o 

comprimento de 3 mm para teor de 8% de fibras e o comprimento de 6 mm para teor de 

4% de fibra, observando que a fibra com teor de 4% e maior comprimento da fibra melhora 

a resistência à flexão e ao impacto do compósito. O estudo desses autores ressalta a 

importância do comprimento de ancoragem da fibra como reforço quando se avalia o 

material sob flexão e impacto. Pode-se observar que a análise da propriedade de 

arrancamento permite inferir que existe uma relação entre o comprimento da fibra e a sua 

eficiência no suporte de cargas que são transferidas pela matriz. Essa propriedade ajuda a 

explicar os fenômenos que ocorrem durante a determinação da resistência à flexão.  

Pires Sobrinho (1992) comparou o desempenho de amostras prismáticas submetidas 

ao ensaio de flexão e impacto, com o comprimento da fibra, o volume de fibra e matriz e o 

processo de mistura em gesso com fator água/gesso de 0,50 com adição de 0,5% de aditivo 

retardador. Dois tipos de fibra foram usados, sendo o sisal com d = 0,22 mm e a relação 

fibra/matriz entre 1% e 3% e comprimento de 2 – 8 mm e por fim, dois processos de 

mistura, fibra misturada aleatoriamente na matriz e fibras alinhadas para fazer um 

sanduíche. A resistência à tração na flexão foi determinada nas amostras, obtendo - se 

controle maior sobre a fissuração do gesso com adição de fibra e redução na fragilidade 

com o aumento da absorção de energia consumida pela propagação de fissuras.  

Magalhães (2009) estudou a confecção de compósito com mucilagem de cacto, gesso 

e fibras vegetais (coco, sisal e bambu), com e sem aditivo superplastificante. Os ensaios de 

absorção de água e resistência à flexão foram realizados. A mucilagem adicionada à pasta 

de gesso atuou com aumento de tempo de pega e redução de água na mistura. O autor 

moldou corpos de prova de gesso fator a/g 0,70 para o ensaio de flexão em 3 pontos com 

fibra de bambu que apresentou resistência 2,07 MPa. Compósitos com fator a/g 0,50 e 

fibra de sisal obtiveram resistência de 2,58 MPa e para compósito com fator a/g 0,85 e 

fibra de coco, a resistência foi de 0,93 MPa. Quando se adicionou 0,5% de aditivo 

superplastificante a resistência à flexão do compósito com bambu passa para 2,96 MPa 

com redução do fator a/g para 0,45; com a fibra de sisal a resistência sobe para 3,08 MPa e 

relação a/g de 0,40 e com a fibra de coco o fator a/g cai para 0,50 e a resistência aumenta 

para 2,64 Mpa.  

Eires et al. (2008) através da utilização do método da prensagem, conseguiu-se 

preparar uma mistura de gesso estuque com apenas 20% de água (em massa de gesso), que 



40 

 

 

 

corresponde ao teor mínimo de água para hidratação, sendo adicionado retardador para 

aumentar o tempo de início de pega. E a taxa de água/gesso necessária para gesso 

convencional foi 0.52 definida em função das adições utilizadas que demandam mais água 

na mistura. Houve a adição de cortiça (2,5% e 5% em massa de gesso) e fibras de celulose 

obtidas com papel triturado (3% em massa de gesso). O autor produziu uma mistura 

promove redução de propriedades mecânicas, mas reduz também a absorção de água. É 

possível observar que a utilização de aditivo plastificante tem importância quando se 

trabalha com incorporação de fibras, agindo como redutor de água de amassamento, o que 

pode melhorar o desempenho mecânico. 

Silva (2010) analisou matriz de gesso com adição de 1% e 5% de pó de coco como 

carga para análise mecânica com diâmetro de 0,210 mm e 0,149 mm. Houve um aumento 

da temperatura inicial de decomposição do gesso comercial e do dihidrato com a adição. O 

melhor resultado de resistência a compressão (6,12 ± 0,44 MPa) foi do compósito com 1% 

de pó de coco em granulometria maior em relação à resistência da amostra de referência 

(5,30 MPa), enquanto o melhor desempenho à resistência à flexão (1,27 ± 0,17 MPa) 

ocorreu com a adição de 5% e maior granulometria e módulo elástico de 0,37 ± 0,12 Mpa. 

Em geral a adição da fibra gerou aumento do módulo de elasticidade e resistência à flexão 

em relação à referência. As análises estruturais indicam que o coco não altera a estrutura 

cristalina do gesso comercial e dihidrato. A adição de fibra em matriz frágil de gesso tem 

contribuição no desenvolvimento de materiais com maior deformação antes do colapso.  A 

variação no teor adicionado gera comportamentos variados do material compósito e 

modifica suas propriedades, entretanto os torna menos frágeis que os observados em 

amostras de matriz referência. 
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Capítulo 3 

Programa experimental: 
materiais e métodos 

3.1 Programa experimental 

A pesquisa experimental foi realizada em 3 etapas. Na etapa inicial I determinou-se 

as propriedades do gesso e do sisal. Em seguida, na etapa II, foi realizada a determinação 

da pasta adequada para conformação. Por último, a fase III destaca a investigação do 

desempenho mecânico do compósito, conforme o programa experimental na Figura 8. 

Desta forma, pretende-se compreender o comportamento do compósito a partir do 

comportamento dos materiais constituintes e das suas interações. 

 

 

Figura 8 - Procedimento experimental. 
Fonte: A autora, 2015. 

 

A Tabela 4 exibe o planejamento experimental detalhamento envolvendo as 

caracterizações necessárias e o método de execução definido para este trabalho. 

Caracterização I Caracterização II Caracterização III 

Compósito 

Pasta  

Água 

Aditivo 

Gesso 
Manta 

Sisal 

Mistura Conformação 
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Tabela 4 – Caracterizações previstas e suas respectivas referências. 

Objetivo Ensaio Referência/método 
C

a
ra

ct
er

iz
a

çã
o

  

F
ís

ic
a

 
Granulometria/ Módulo de 

Finura (gesso) 

NBR 12.127 (ABNT, 1991) 

Massa Unitária (gesso) NBR 12.127 e 12.775 (ABNT, 1991; 1992) 

Massa específica e ar 

incorporado (gesso) 

NBR 13.278 (ABNT, 2005) e NM 23 

(ABNT, 2001) 

Superfície Específica 

(gesso) 

B.E.T. 

Dureza (gesso) NBR 12.129 (ABNT, 1991) 

Gramatura (manta) NBR 12.984 (ABNT, 2000) 

E
st

ru
tu

ra
l FTIR (gesso e fibra) Canevarolo, (2003) 

DRX (gesso) Canevarolo, (2003) 

R
eo

ló
g
ic

a
 Minislump (gesso) Pinheiro, (2011) 

Reometria (gesso) Nascimento (2008) e Paiva (2005) 

Tempo de pega (gesso) NBR 12.128 (ABNT, 1991) 

M
ec

â
n

ic
a

 

Compressão axial (gesso) NBR 12.129 (ABNT, 1991) 

Arrancamento (fibra) Ferreira et al. (2012) 

Flexão 4 pontos (compósito) 
NBR 12.142 (ABNT, 1991) e JCSE JF4 

(1984) 

Compressão diametral 

(compósito) 

NBR 7.222 (ABNT, 1994) e Alex Selby, 

1979 

Ressonância (compósito)  ASTM E 1876 (2007) e ASTM C 215 (1991) 

Ultrassom (VPUS) - 

(compósito) 
NBR 15.630 e 8802 (ABNT, 2009; 1994) 

Resistência à tração (fibra) ASTM C 1557 (2008) e D 3822 (2007) 

T
ér

m
ic

a
 

TG (gesso e fibra) Canevarolo, (2003) 

DSC (gesso e fibra) Canevarolo, (2003) 

Fonte: A autora, 2015. 
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3.2 Materiais 

Os materiais objeto de estudo deste trabalho foram: água, gesso para revestimento, 

manta de sisal e aditivo superplastificante. 

Água 

Toda a água utilizada para elaboração das pastas foi de fornecimento da 

concessionária local, considerada potável, com exceção dos ensaios cujas normas 

solicitaram a utilização de água destilada. 

Gesso 

O gesso utilizado neste trabalho foi fornecido por MAXGesso, empresa da região de 

Araripe que comercializa seu produto em sacos de papel Kraft
®
 de 40 kg na cidade de 

Salvador. 

  Mantas 

A manta de sisal, ilustrada na Figura 9, utilizada no trabalho foi cedida Hamilton 

Rios LTDa, que emprega o sisal da cidade de Conceição do Coité - Bahia. A confecção da 

manta foi realizada por compressão das fibras de sisal.  

 

 

Figura 9 - Manta empregada para confecção do compósito. 

Fonte: A autora, 2015. 

Aditivo  

O aditivo superplastificante Glenium 51
®
 foi fornecido pela BASF

 
e é classificado 

como de 3º geração indicado para elementos estruturais de concreto autoadensáveis. É um 
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líquido branco turvo, isento de sulfatos composto de policarboxilatos com densidade de 

1,107g/cm³. A validade do material é de 12 meses. Conforme manual técnico da empresa 

fabricante, este é um superplastificante que possibilita a redução de relação água/cimento. 

Para cimento, o consumo indicado é de 0,2% a 1,2% sobre a massa de cimento. E o modo 

de usar para esta condição é misturar o aditivo na água de amassamento. 

3.3 Métodos 

Para determinação das propriedades das pastas de gesso (referência e com aditivo) e 

determinação das propriedades mecânicas do compósito são detalhadas a metodologia 

executada para realizar as caracterizações I, II e III do procedimento experimental.  

3.3.1 Gesso em pó 

A massa específica (ρ) de um material é definida como a massa na unidade de 

volume do material. O ensaio da massa específica do material em pó seguiu as prescrições 

da NBR NM 23 (ABNT, 2000) realizado por meio do frasco volumétrico de Le Chatelier 

utilizando como líquido dispersante a querosene.  

A superfície específica (S) do material em pó, foi obtida pelo método do B.E.T. 

(Brunauer, Emmett, Teller) usando um analisador de superfície específica da 

Micromeritics, modelo ASAP 2000.  

As características químicas e mineralógicas do gesso em pó foram determinadas por 

meio de ensaio de Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e 

Difração de raios-X (DRX). 

O FTIR foi realizado nas amostras de gesso comercial em pó e de fibras de sisal 

moídas. O método denominado de ATR - FTIR, com número de onda na faixa de 400 – 

4000 cm
-
¹. A amostra foi colocada em um recipiente e centralizada no equipamento e 

atingida pelos raios infravermelho.  

A análise mineralógica de Difração de raios - X foi executada em amostras do gesso 

em pó no difratômetro de raios - X, na faixa de 5⁰ a 80⁰ (2θ) e taxa de 2⁰/min, operando 

com radiação K-alfa de Cobre 40 kv e 30 mA. O difratograma de DRX permitiu a 

identificação dos principais constituintes cristalinos dos materiais. 
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3.3.2 Desenvolvimento da pasta 

Para produção do compósito a consistência e tempo de pega em relação ao fator 

água/gesso utilizado se apresentam como propriedades determinantes. O preparo da pasta é 

uma etapa decisiva para as definições de propriedades da matriz de gesso. É importante 

controlar adequadamente a forma de preparo a fim de garantir a qualidade do produto final. 

Esta preparação foi realizada manualmente, conforme NBR 12.128 (ABNT, 1991), 

seguindo as seguintes etapas: 

 

- mistura do aditivo à água  

- polvilhamento do gesso em pó sobre a água durante 1 min 

- descanso da mistura por 2 min 

- mistura dos materiais por 1 min.  

Para conhecimento do comportamento do gesso utilizado no estudo, foram 

adicionados diferentes teores de água/gesso, 0.30, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70 

sem aditivo, e verificados o tempo de pega, a resistência à compressão e dureza. 

Após o estudo das pastas sem aditivo, observou-se a necessidade de modificar o 

comportamento reológico para torná-la fluida e autoadensável. Para isso, para conformação 

a consistência foi fixada em valor superior a 10 cm pelo método do minislump e o tempo 

de início de pega foi fixado entre 20 e 30 minutos. O aditivo superplastificante composto 

de base de policarboxilato foi misturado à pasta e as análises foram feitas para diferentes 

composições, conforme Tabela 5.   

 

Tabela 5 - Relação de pastas avaliadas. 

Aditivo (%) 0,50 1,0 3,0 3,5 0,50 1,0 0,50 1,0 

Fator a/g 0,40 0,45 0,50 

Fonte: A autora, 2015. 

Após o desenvolvimento da pasta a ser utilizada na confecção do compósito, foram 

realizadas avaliações dessa pasta no estado fresco e endurecido. 

3.3.3 Pasta no estado fresco 

A pasta selecionada para compor o compósito foi caracterizada no estado fresco por 

meio do ensaio do minislump, tempo de pega e reometria, que medem as condições de 

fluidez (PINHEIRO, 2011). As condições para realização do ensaio foram controladas, 

com temperatura de 24 ºC ± 2 ºC e umidade relativa de aproximadamente 60%.  
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Para determinação do minislump, os equipamentos necessários foram um molde 

tronco-cônico, aberto nas duas extremidades, com diâmetro inferior de 40 mm, diâmetro 

superior de 20 mm e altura de 60 mm; e uma placa de vidro com dimensões de 500 mm x 

700 mm e 5 mm de espessura, colocada sobre uma folha de papel milimetrado, indicando o 

centro da placa. No ensaio, o molde tronco-cônico é posicionado sobre o vidro no centro 

dos eixos traçados no papel milimetrado e preenchido com a pasta. O material excedente é 

removido com o auxílio de uma espátula. Após o rasamento, o molde tronco-cônico é 

retirado verticalmente, com movimento lento, resultando no escoamento da pasta sobre a 

placa de vidro. Em seguida, são tomadas duas medidas ortogonais da pasta espalhada, as 

quais expressam o espalhamento do material. A consistência da mistura é a média de duas 

leituras, em milímetros (MUNHOZ, 2008; PINHEIRO, 2011).  

A determinação do tempo de pega do gesso é prescrita pela NBR 12.128 (ABNT, 

1991). Os tempos avaliados são o de início e o de fim de pega. Os resultados são expressos 

em minutos e segundos, contados a partir da mistura do gesso com a água até o instante em 

que a agulha do aparelho de Vicat estacione a 1 mm da base do equipamento – início de 

pega - e até o instante em que a agulha não deixe impressões na superfície das pastas – fim 

de pega. 

O reômetro rotacional da marca Rheotest Medingen GmbH - RN 4.1 com torque 

máximo de 150 mN.m, ilustrado pela Figura 10, foi utilizado para avaliar as propriedades 

reológicas de pastas de gesso de fator a/g de 0,40 com 1% de aditivo. 

 

 

Figura 10 - Equipamento para análise reológica da pasta de gesso. 

Fonte: A Autora, 2015. 
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A análise reológica foi realizada com o procedimento descrito na Figura 11 através 

de perfis, definidos com base nas referências para pastas e argamassas de cimento. O 

primeiro perfil é denominado patamar, em que a velocidade de rotação permanece 

constante em 80 rpm e 100 rpm em intervalo de 2 minutos e apresenta descidas até a 

velocidade de 0 rpm em intervalos de 2 em 2 minutos, evidenciando a variação instantânea 

de velocidade de rotação com o tempo.  

 

 

Figura 11 - Curva velocidade versus tempo tipo patamar para pasta gesso 1%. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

O segundo perfil é denominado escada e foi empregado no intervalo de 10 minutos, 

sendo 5 minutos de acréscimo e 5 minutos de decréscimo de velocidade de rotação, para 

avaliar a viscosidade e tensão de cedência, apresentado na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Curva velocidade de rotação versus tempo tipo escada da pasta de gesso 1%. 

Fonte: A Autora, 2015. 
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3.3.4 Pasta no estado endurecido 

 

A dureza superficial foi determinada conforme as prescrições da NBR 12.129 

(ABNT, 1991), em corpos de prova cúbicos com 50 mm de aresta, conforme a Figura 13, 

utilizando uma máquina de ensaio marca Pavitest, com capacidade de 5 toneladas força. O 

ensaio consiste na aferição da profundidade de impressão de uma esfera de aço duro com 

diâmetro de 10,4 mm ± 0,5 mm, sob uma carga de cerca de 500 N, que é mantida constante 

durante um tempo de 15s sobre três faces do corpo de prova. Para cada série foi tomada a 

média aritmética das profundidades, apresentando a grandeza em N/mm². 

 

 

Figura 13 - Corpo de prova em ensaio de dureza. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

A determinação da resistência à compressão axial foi realizada em corpos de prova 

cúbicos de gesso com 50 mm de aresta, produzidos conforme as prescrições da NBR 

12.129 (ABNT, 1991). Foi utilizado um equipamento de marca Pavitest, com capacidade 

de 5 toneladas força.  

As análises térmicas efetuadas foram a termogravimetria (TG) e determinada sua 

derivada (DTG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). A termogravimetria com 

ensaios em amostras do gesso em pó e da fibra após secagem em estufa foram colados em 

recipiente de alumínio e o ensaio foi realizado no equipamento Shimadzu TGA - 50, 

conforme Figura 14, em atmosfera de nitrogênio a 50 mL/min, com uma taxa de 

aquecimento de 20 ⁰C/min na faixa de temperatura de 25°C até 1000°C. Bem como, foi 

analisado o comportamento térmico de pasta hidratada (dihidrato) com a/g de 0,40. 
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Figura 14 - Equipamento para ensaio de Termogravimetria. 

Fonte: A autora, 2015. 

 

O Programa para ensaio no DSC é o DSC MUSE JOB GALLERY no qual foi 

definida a taxa de aquecimento de 10 °C/min para faixa de temperatura de 25 °C a 600 °C 

(temperatura máxima) para o gesso comercial em pó e o sisal. A quantidade mínima de 

material no recipiente do equipamento de ensaio é de 5 mg e o máximo 20 g, parte interna 

do equipamento está ilustrada na Figura 15. Antes de iniciar o ensaio, o equipamento fica 2 

min em processo de estabilização da temperatura. A vazão de nitrogênio foi de 50 mL/min. 

 

 

Figura 15 - Equipamento de ensaio de DSC. 

Fonte: A Autora, 2015. 
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3.3.5 Sisal 

A massa específica foi obtida pelo método de picnometria a gás Hélio realizado no 

equipamento marca MICROMETRIC modelo AccuPyc 1330. Primeiro fez-se uma purga 

do equipamento e ajuste do gás em 20 psi. A temperatura na sala era de 24,2° C e a 

temperatura do equipamento 30,3 °C dentro da faixa aceitável de 31°C ± 5°C. O volume 

médio da célula onde se coloca a amostra é de 59,54cm³. Realizou-se a calibração da esfera 

pequena. E por fim colocou-se a massa de 5,02g de fibra de sisal moída. O volume de 

fibras calculado foi de 3,688cm³ e a densidade encontrada a partir da média de três 

determinações. Esse método gera um resultado de menor erro comparado aos demais, pois 

o gás permite uma leitura da amostra considerando apenas o sólido. 

A gramatura da manta em g/m² foi determinada de acordo com a NBR 12.984 

(ABNT, 1992) com um corpo-de-prova no formato de 80 x 80 mm, onde tomou-se as 

medidas da espessura da manta com paquímetro nos quatro lados e a massa de cada corpo-

de-prova em uma balança de resolução de 0,1g, fez-se uma média com dados de dois 

corpos-de-prova.  

Fibras de sisal moídas foram ensaiadas pelo método de ATR - FTIR, em número de 

onda na faixa de 400 – 4000 cm

¹. A amostra foi colocada em um recipiente e centralizada 

no equipamento, que foi atingido por raios infravermelho.  

A resistência à tração foi determinada segundo a ASTM D 3822 - 07 e C 1557 - 03. 

Foram pesados em balança de precisão corpos de prova com 60 mm de comprimento. Os 

moldes em papel milimetrado foram confeccionados com dimensões de 60 x 30 mm² com 

uma abertura centralizada nas dimensões de 30 x 15 mm². As fibras foram coladas nestes 

moldes e foi feito um reforço com fita crepe nas extremidades. O ensaio foi realizado na 

máquina de ensaios da EMIC modelo DL – 200, com capacidade máxima de 2 kN, 

conforme Figura 16. A velocidade de deslocamento da garra foi de 3 mm/min. 
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Figura 16 - Prensa EMIC DL - 200. 

Fonte: A autora. 

 

3.3.6 Compósito 

A preparação do compósito foi definida para uma matriz autoadensável realizada 

com procedimento manual. O molde utilizado na confecção dos materiais foi de PVC. 

Foram moldadas placas de compósito de 30 x 30 cm² e corpos de provas nas dimensões 

determinadas para os diferentes ensaios de compósitos. 

As etapas de moldagem são como segue: inicialmente, coloca-se uma camada da 

pasta de gesso já misturada dentro do molde e faz-se o espalhamento manual, para garantir 

uniformidade na camada. Tendo o cuidado de fazer esse preenchimento numa espessura de 

aproximadamente 0,5 cm (Figura 17a). A segunda etapa da moldagem consiste em 

posicionar a manta sobre a camada inicial da matriz (Figura 17b). A última etapa da 

moldagem consiste em colocar mais uma camada de gesso sobre a manta, até o completo 

preenchimento da forma, perfazendo o espalhamento manual para facilitar impregnação da 

matriz na manta (Figura 17c). 
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Figura 17 – Conformação do compósito a) primeira camada de gesso b) e c) camada 

intermediária de manta de sisal c) camada superficial de gesso. 

Fonte: A autora, 2015. 

 

  A quantidade de fibra presente na composição do material foi definida de acordo 

com a Equação (3), conforme Levy Neto e Pardini (2006) apud Caldas (2014).  

 

𝑉𝑓 (%) =

m𝑓

𝜌𝑓

Vcompósito
                                                     (3) 

 

Onde o volume de fibra (Vf) é considerado em função da massa de fibra (mf), a 

densidade da fibra (ρf) e volume total do compósito (Vcompósito). 

O comportamento à flexão e a determinação dos módulos elásticos por ressonância e 

ultrassom foram definidos em 6 corpos de prova de dimensões de 160 x 40 x 14 mm³. 

O ensaio de flexão foi realizado no Laboratório de Estruturas da UEFS com base no 

método recomendado pela NBR 12.142 (ABNT, 1991) e norma japonesa JCSE – JF4, 

utilizando uma máquina de ensaios modelo Shimadzu com capacidade máxima de 100 kN 

e célula de carga utilizada de 2 kN, conforme ilustrado na Figura 18.  

 

a) c) 

a

) 

b

) 

c) d

) 

b 

d 
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Figura 18 - Máquina universal de ensaios Shimadzu. 

  Fonte: A autora, 2015. 

 

O ensaio de flexão foi adotado com o objetivo de determinar a força máxima e flecha 

de ruptura no prisma de gesso e compósito de 160 x 40 x 14 mm³ (Figura 19) e também 

permitir avaliar outras propriedades mecânicas, como a resistência à flexão, o módulo de 

elasticidade e tenacidade.  

 

 

 

Figura 19 - Corpos de prova a) gesso b) compósito 

Fonte: A autora, 2015. 

 

A técnica de ensaio consiste em posicionar o corpo de prova em dois apoios 

distanciados de um comprimento (L) igual a 120 mm e aplicar na velocidade de 0,5 

a) b) 
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mm/min uma força de flexão (F) em sua superfície por dois roletes superiores distanciados 

de 50 mm, conforme Figura 20. 

         

Figura 20 - Esquema de ensaio de flexão 

Fonte: Nardelli et al. (2013) 

 

Segundo a NBR 12.142 (ABNT, 1991) e norma japonesa JCSE – JF4 a resistência à 

tração na flexão (f) é definida para ruptura no terço médio conforme Equação (4). 

 

𝑓 =
F.L

bh²
                                                         (4) 

 

Onde, F é a carga de ruptura (N), L é o vão entre os apoios (mm), b é a largura do 

corpo de prova (mm) e h é a altura do corpo de prova (mm). 

A NBR 12.142 (ABNT, 1991) define a resistência à flexão em que a ruptura 

aconteceu fora do terço médio através da Equação (5). 

 

𝑓 =
3.F.a

bh²
                                                         (5) 

 

Em que (a) é a distância entre a linha de ruptura fora do terço médio e o apoio mais 

próximo. 

 O módulo de elasticidade foi calculado através da Equação (6). 
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𝑀𝑂𝐸 =
c

4.b.h3
. (3L2 −  4c2). (

Δ𝐹

Δ𝜀
)                                     (6) 

 

Em que, (c) é a distância do apoio ao suporte, (F) força aplicada a meio vão, (L) é o 

vão entre os apoios e (b) e (h) são a base e altura da seção transversal do corpo de prova. 

Em compósito é interessante determinar a tenacidade, que se refere à capacidade de 

absorção de energia até determinada deformabilidade. A norma japonesa JSCE – SF4 

define o fator de tenacidade (FT) em MPa até o limite de deflexão (δTb) em mm, conforme 

Equação (7). 

 

𝐹𝑇 =
Tb .L

δTb .b.h²
                                                          (7) 

 

Em que L é o vão entre os apoios em (mm), Tb é a área sob o gráfico carga – 

deslocamento central define a tenacidade em (J) limitada até a deflexão δTb, a δTb para este 

trabalho foi modificada para deflexão L/20 e deflexão L/60, bem como parâmetros 

geométricos do corpo de prova que são a largura, b, em (mm) e altura, h, em (mm). 

Conforme procedimento adaptado da NBR 7.222 (ABNT, 1994), realizou-se ainda o 

ensaio de compressão diametral para determinar a resistência à tração calculada de acordo 

com Equação (8).  

 

𝜎 =
2F

πdt
                                                           (8) 

 

Em que, σ é a tensão máxima de tração por compressão diametral em (MPa); F é a 

carga aplicada (N); d é o diâmetro do corpo de prova em (mm) e (t) é a espessura do corpo 

de prova em (mm). 

Na determinação da resistência por compressão diametral foram utilizados 6 corpos 

de prova cilíndricos com espessura média de 14 mm e diâmetro de 50 mm, ilustrados na 

Figura 21.  
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Figura 21 - Corpos de prova cilíndricos de compósito. 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Utilizando a prensa CBR marca PAVITEST, com capacidade de carga de 50 kN. O 

suporte de madeira para distribuição da carga, neste corpo de prova foi substituído por 

papelão. As dimensões desse suporte de papelão foram definidas conforme Alex Selby 

(1979), em que analisou que para um corpo de prova cilíndrico de gesso, a relação entre a 

largura e comprimento do papelão deve acontecer entre 0,20 e 0,24. Desse modo, o 

comprimento do papelão foi de 50 mm e largura de 10 mm. A velocidade de ensaio é de 

0,5 MPa/s.  

A estimativa do módulo de elasticidade do gesso e compósito foi realizada também 

através de métodos dinâmicos da velocidade do pulso de ultrassom e da frequência de 

vibração natural.  

O módulo de elasticidade dinâmico estimado através de excitação por impulso 

(ressonância) foi realizado no equipamento SONELASTIC
®
, marca ATCP, apresentado na 

Figura 22. Inicialmente, determinou-se o comprimento L (mm), largura W (mm), espessura 

T (mm) e peso (g) para cada corpo de prova e o coeficiente de Poisson que foi adotado 

como 0,20. Os dados foram inseridos no programa SONELASTIC
®
. A configuração do 

ensaio foi definida para obter as frequências de ressonância flexionais e torcionais (módulo 

de elasticidade longitudinal e cisalhante). O módulo de elasticidade é calculado pelo 

software, conforme ASTM E 1876 - 01 e ASTM C 215. 
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Figura 22 - Equipamento Sonelastic. 

Fonte: A autora, 2015. 
 

 A amostra deve ser apoiada na posição dos nós da ressonância fundamental, que 

ficam localizados na distância de 0,224 x comprimento em relação a cada extremidade e o 

impulso deve ser dado no local de maior amplitude, que é o ventre. As condições de ensaio 

foram determinadas como frequência de 0,5 – 20 kHz. 

Para determinação da velocidade do pulso de ultrassom (VPUS), utilizou-se o 

equipamento circuito gerador – receptor UPV modelo E48 (Figura 23). O processo 

consiste na emissão de pulso ultrassônico por um transdutor eletro - acústico que ao 

encontrar uma superfície refletora, parte ou quase toda a energia é refletida, voltando ao 

transdutor, que pode ser denominado do tipo plano ou exponencial. 

 

  

Figura 23 - Equipamento de Ultrassom com diferentes transdutores a) plano b) exponencial. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

a) b) 
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O método direto de determinação do VPUS foi aplicado longitudinalmente e ao 

longo da espessura nos prismas determinando-se três leituras do tempo de transmissão de 

onda, em µs. A depender da dimensão analisada do corpo de prova fez-se uso dos 

diferentes transdutores do equipamento segundo apresenta a Figura 24. 

 

\  

Figura 24 – Forma de medição da passagem do ultrassom a) longitudinal b) transversal 

Fonte: A autora, 2015. 

  

Desse modo, calcula-se o valor da velocidade do som para percorrer essa distância 

que é dada pela NBR 15.630 e 8802 (ABNT, 2005; 1994), conforme Equação (9). 

 

𝑉 =
𝐿

𝑇
                                                                       (9) 

 

Em que, L é a distância entre os transdutores e t o tempo em µs que o pulso leva para 

percorrer o espaço entre os mesmos. A partir da velocidade do pulso de ultrassom calcula-

se o módulo de Young dinâmico, conforme Equação (10): 

 

𝐸 =
v².𝜌.(1+𝜇).(1−2𝜇)

(1− μ)
                                                              (10) 

 

Onde, ρ é a densidade do material e µ é a razão de Poisson, estimado em 0,20,                                 

v é a velocidade ʋ (mm/µs) é a relação entre o comprimento do corpo de prova e o tempo 

de transmissão da onda ultrassônica. 

a) b) 

a) b) 
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Para avaliar a interface fibra e matriz, identificando a aderência e o comprimento 

crítico de embebimento da fibra na matriz foi realizado o ensaio de arrancamento (pull 

out). O equipamento utilizado foi o texturômetro TAxT plus Texture Analiser com célula 

de carga de 500N, ilustrado na Figura 25.  

 

 

Figura 25 – Texturômetro para ensaio de arrancamento. 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Este ensaio consiste em posicionar uma fibra de sisal retirada da manta, centralizada 

no molde cilíndrico de PVC que é preenchido com a matriz de gesso, apresentado na 

Figura 26. 

 

 

Figura 26 – Ensaio de arrancamento a) molde b) corpo de prova moldado. 

Fonte: A autora, 2015. 

 

a) b) 
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Foram ensaiados 6 corpos de prova com dois comprimentos de fibra definidos em 25 

mm e 50 mm, seguindo o estudo de Ferreira et al. (2012). Cada fibra foi pesada 

individualmente e o diâmetro das fibras foi calculado a partir do valor médio da medida de 

densidade obtida por picnometria de gás hélio. Para este cálculo, assumiu-se que a fibra 

possui secção transversal circular. 
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Capítulo 4 

Análise dos Resultados 

4.1 Gesso em pó 

A caracterização granulométrica por peneiramento mecânico durante 15 minutos foi 

realizada obtendo-se a distribuição conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Curva granulométrica do gesso 
Fonte: A Autora. 

 

A partir da análise granulométrica verifica-se que cerca de 65% dos grãos passam na 

peneira 0,21 mm e foi possível determinar o módulo de finura do gesso que ficou em 

média de 1,33, resultado superior ao limite 1,10, que o classifica como grosso. Observa-se 

as determinações físicas do gesso na Tabela 6. 

  

Tabela 6 - Propriedades físicas do gesso em pó. 
 Valor Unidade Limite NBR 

Módulo de Finura 1,33 - >1,1 (grosso) 12.127 

Massa unitária 712,87 Kg/m³ > 700 12.127 

Massa específica 2,63 g/cm³ - NM 23 

Área superficial 1,4170 m²/g - B.E.T. 

Fonte: A autora, 2015. 
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A massa específica determinada para os grãos de gesso está em conformidade com a 

literatura que apresenta em geral valores em torno de 2,5 g/cm³. O gesso em estudo 

apresentou área superficial pequena em conformidade com a classificação como grosso 

realizada em função do módulo de finura. 

A realização da caracterização por transformada de Fourier permitiu a identificação 

de grupos funcionais que confirmam a composição da amostra avaliada a partir de suas 

bandas de vibração diante da exposição ao infravermelho. O gesso apresentou 

comportamento conforme apresentado no Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 - Espectro das bandas obtidas por ATR-FTIR do gesso em pó. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Observando os picos encontrados no gesso empregado neste trabalho temos 966 cm
-

1
, 1193 cm

-1
, 1504 cm

-1
, 1865 cm

-1
, 2692 cm

-1
, 3849 cm

-1
 representam picos importantes 

na caracterização do gesso em pó. A presença de pico centralizado em banda de cerca de 

1504 cm
-1

 caracteriza a presença de C – O. O sulfato de cálcio hemidratado apresenta picos 

de média intensidade de transmitância em bandas na faixa de 1100 – 1220 cm
-1

 devido ao 

grupo de sulfatos (SO4
-2

), sendo observado nesse espectro banda de 1193 cm
-1

 

caracterizando a presença de SO4
-2

, íon sulfato. O pico de alta intensidade em bandas na 

faixa de 3500 cm
-1

 e 3700 cm
-1

 ocorrem em função vibração de moléculas de água 
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(BARBOSA et al., 2014; LANZON, GARCIA – RUIZ, 2012). Conforme Vazquez – 

Moreno, Blanco – Varela (1981), os picos em bandas de faixa de 2100 – 2300 cm
-1 

representam a anidrita. O hemihidrato apresenta picos em bandas de faixa de 400 – 500 

cm
-1

, 1600 – 1700 cm
-1

 e 3500 - 3700 cm
-1

.  

A verificação da compatibilidade de desempenho térmico entre o gesso e a fibra de 

sisal foi realizada por TG e DSC. O comportamento térmico do gesso em pó realizado por 

TG pode ser observada no Gráfico 3. É possível observar 3 picos distintos. O primeiro pico 

na temperatura de 73 °C com perda de massa de cerca de 2% refere-se a saída da umidade 

ainda existe adsorvida nos grãos. O pico mais intenso na temperatura na faixa de 130 °C a 

200 ºC se caracteriza pela perda de 5% de massa representando a saída de água estrutural 

do hemidrato na formação de anidritas. O terceiro pico, na temperatura entre 765 °C e 800 

°C, se dá devido à liberação de carbono, da decomposição nessa faixa de temperatura, 

podendo estar relacionado com a presença do CaCO3 (PINHEIRO, 2011). 

 

Gráfico 3 - Curva obtida por TG da amostra e gesso em pó. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

No Gráfico 4, evidenciando o resultado do DSC, houve um pico leve de reação 

exotérmica em torno da temperatura de 50°C decorrente da transformação de fase entre os 

componentes de hemidrato, em seguida observa-se comportamento endotérmico no 

segundo pico que ocorreu em torno da temperatura de 123°C, associado à perda de água 

estrutural do hemidrato. No terceiro pico visualizado, próximo à temperatura de 380°C, a 
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reação volta a ter característica exotérmica, que indica a mudança da estrutura cristalina 

entre as anidritas. 

 

 

Gráfico 4 - Curva obtida a partir do DSC de amostra de gesso em pó. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

O difratograma do gesso ilustrado na Figura 27 indica a presença predominante fases 

cristalinas com picos bem definidos de 2 Theta = 14,62º; 23,54º; 29,6º; 31,72º, 42,14º; 

49,2º e 54° característicos da bassanita (hemidrato), relacionados às deflexões nos planos 

(200), (220), (400), (204), (422), (424) (604), que se relacionam com os picos definidos 

por Silva (2010). Nota-se ausência da gipsita e de picos de mínima intensidade em 2θ = 

38,3, 39,66° e 47,58° atribuídos a presença de anidritas (SILVA, 2010; BARBOSA et al., 

2014), impurezas podem estar presentes com característica amorfa na composição do 

material.  
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Figura 27 – Difratograma do gesso em pó. 

Fonte: A Autora, 2015. 

4.2 Sisal 
 

A fibra de sisal foi avaliada através dos ensaios de massa específica, comportamento 

térmico e resistência à tração. A manta de sisal foi verificada quanto à massa unitária e 

gramatura. A caracterização física da fibra e da manta pode ser verificada na Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Propriedades físicas da fibra e manta. 

Ensaio Valor Unidade Desvio 

Massa específica da fibra 1,3612 g/cm³ 0,0103 

Massa unitária da manta 0,1315 g/cm³ - 

Gramatura manta 788,90 g/m² - 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

A composição química da fibra de sisal foi verificada através da técnica de FTIR, 

obtendo-se o espectro das bandas de vibração ilustrado no Gráfico 5. 

A 
A 

A 
A 

A - Anidrita 
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Gráfico 5 - Espectro das bandas por ATR – FTIR do sisal. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Na análise de FTIR, conforme Gráfico 5, o espectro da fibra de sisal apresenta seus 

grupos funcionais, como um pico intenso correspondendo à banda de 3849,92 cm
-1

, 

característico dos grupos hidroxila presentes nas estruturas de celulose, água e lignina. O 

pico a 2351,23 cm
-1

 é característico de banda de vibração de alongamento C – H, 

componente de celulose e hemicelulose.  Observa-se banda a 1865,16 cm
-1 

corresponde ao 

grupo carbonila, C = O presente na hemicelulose. A banda de 941,26 cm
-1

 é atribuída à 

presença de H (aromático) presente na lignina (CALDAS, 2014). 

O comportamento térmico da fibra de sisal por TG e DSC foi definido a fim de 

verificar resistência do material em condições de exposição a elevadas temperaturas. A 

análise termogravimétrica está ilustrada no Gráfico 6, em que é possível observar 4 picos 

distintos. O primeiro com pico próximo à temperatura de 80°C caracterizando a perda de 

10% de umidade. O processo de degradação polimérica da fibra não ocorre até 210°C. O 

segundo pico em torno de 210 °C a 340 °C representa a decomposição da hemicelulose 

com perda de 10% de massa, que se apresenta de acordo com Martin et al. (2009) e Neira 

(2006). Em seguida, na temperatura entre 340 °C e 410 °C ocorre a decomposição da 

celulose com perda de 50% de massa. A lignina não apresenta picos de decomposição na 
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faixa de temperatura ensaiada. O pico identificado na temperatura de 1000 °C indica 

decomposição total do corpo amostral com formação de cinzas.   

 

 

Gráfico 6 - TG e DTG da fibra de sisal. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Em seguida a análise de DSC foi realizada e o resultado está apresentado no Gráfico 

7, onde observa-se pico de energia endotérmica inicial, com centro próximo à temperatura 

de 50°C, representando a perda de umidade da fibra, conforme Martin et al. (2009), em 

seguida comportamento exotérmico no segundo pico exotérmico que ocorreu em torno da 

temperatura de 250°C até 340ºC se deve a decomposição da hemicelulose. No terceiro pico 

endotérmico, próximo a temperatura de 350°C a 400°C, referente à desidratação e quebra 

dos grupos hidroxila da molécula de celulose (MARTIN et al., 2009). A fibra apresenta 

decomposição de seus componentes a partir de 250ºC.  
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Gráfico 7 - DSC da fibra de sisal. 
Fonte: A Autora, 2015. 

 

A determinação da resistência à tração é importante para identificar a qualidade das 

fibras que compõe a manta utilizada na produção do compósito. O ensaio de tração 

realizado em 40 corpos de prova com a configuração conforme apresentado na Figura 28. 

  

Figura 28 – Comportamento característico de corpos de prova de sisal após ruptura por tração. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

As fibras analisadas apresentaram desempenho ao esforço de tração conforme 

descrito na Tabela 8. O módulo de elasticidade foi calculado com a curva tensão-

deformação considerando intervalo de pontos situado entre 20% e 80%. 
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Tabela 8 – Comportamento de fibras de sisal retiradas da manta sob ensaio de tração. 
 Módulo de 

elasticidade (GPa) 

Tensão de ruptura 

(MPa) 

Deformação específica na 

ruptura (mm/mm) 

Média 10,32 315,88 0,0346 

Desvio Padrão 3,67 142,17 0,0169 

CV (%) 35,62 45,01 48,92 

Fonte: A autora, 2015. 

 

A média de rigidez encontra-se em torno do indicado por diversos autores, como os 

relacionados na Tabela 1. E a tensão encontra-se inferior ao avaliado por Ferreira et al. 

(2012), Savastano Jr. (2000), Fidelis et al. (2013), PNNL (2010), Thomas et. al. (2012) e 

Beaudoin (1990) em suas pesquisas. Deve-se considerar que a da manta obtida 

comercialmente emprega fibras de sisal com menor critério de seleção e o processo de 

confecção desta manta consiste em submeter as fibras à compressão para acomodação 

destas na forma de manta, o que pode gerar mudança na estrutura cristalina da fibra e 

interferir na sua resposta ao estímulo mecânico. 

 

4.3 Desenvolvimento da pasta 

 

Analisando o tempo de pega das pastas sem aditivo que seguem ilustrados no Gráfico 

8, é possível observar que o início de pega acontece em torno de 6 min e o fim de pega se 

dá em torno de 25 minutos. Na pasta de fator a/g 0,30 não foi possível realizar o ensaio 

sem aditivo. O aumento do tempo de início e fim do endurecimento ocorre com a maior 

quantidade de água adicionada. 
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Gráfico 8 - Tempo de pega de pastas com diferentes fatores a/g. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Ao realizar a determinação da resistência à compressão para diferentes teores de 

água, conforme Gráfico 9, observa-se que os fatores a/g inferiores a 0,55 a resistência de 

acordo com o mínimo estabelecido para pasta na NBR 12129 (ABNT, 1991). 

 

Gráfico 9 - Resistência à compressão das pastas com diferentes fatores a/g. 
Fonte: A Autora, 2015. 
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Quanto à dureza, podemos observar que o comportamento das pastas com 

diferentes teores de água também apresenta forma bem definida, conforme Gráfico 10. 

 

 

Gráfico 10 - Dureza das pastas com diferentes fatores a/g. 
Fonte: A Autora, 2015. 

 

A norma indica que para análise da propriedade dureza deve-se utilizar a unidade de 

N/mm² que corresponde à carga aplicada para gerar determinada impressão no corpo de 

prova, entretanto o método utilizado pela referência normativa assemelha-se ao método de 

determinação da dureza Brinell.  

Após a realização da verificação do comportamento a compressão, fez-se o ensaio de 

minislump nas pastas com desempenho mecânico satisfatório conforme Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Determinação do minislump e tempo de pega de pastas sem aditivo. 

Fator a/g minislump (mm) 
Tempo de pega 

inicial (min) 

Tempo de pega 

final (min) 

0,40 Sem espalhamento 6,50 11,50 

0,45 Sem espalhamento 7,15 13,29 

0,50 Sem espalhamento 7,12 15,56 

0,55 137,7 7,52 16,72 

Fonte: A Autora, 2015.  
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Os parâmetros de minislump igual ou superior a 100 mm e tempo de início de pega 

de 20 a 30 minutos são importantes para a conformação do compósito. Aplicou-se o 

superplastificante de 3º geração que apresenta compatibilidade com gesso para avançar na 

definição da pasta. Desse modo, as pastas de fator a/g de 0.40, 0.45 e 0.50 apresentam 

maior desempenho à compressão e foram analisadas com diferentes teores de aditivo, 

conforme apresentado na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Determinação do minislump e tempo de pega de pastas com aditivo. 

Fator a/g Aditivo (%) minislump (mm) 
Tempo de pega 

inicial (min) 

Tempo de pega 

final (min) 

0,40 

0,50 39,0 
8,43 10,50 

1,00 110,7 
27,92 35,00 

3,00 103,3 180 260 

3,50 124,7 180 260 

0,45 0,50 96 13,00 20,00 

 

1,00 91 25,00 47,00 

0,50 0,50 117,0 20,00 30,00 

 

1,00 104,0 34,00 46,00 

Fonte: A Autora, 2015.  

 

Seguindo os parâmetros fixados sobre consistência e endurecimento do gesso, as 

pastas que atenderam foram verificadas a compressão e dureza para seleção final, obtendo-

se resultados conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Verificação quanto à compressão e dureza de pastas com aditivo. 

Fator a/g 
Aditivo 

(%) 

Resistência à compressão 

(MPa) 
Dureza (N/mm²) 

0,40 1,00 9,91 39,76 

0,50 0,50 7,20 22,11 

Fonte: A Autora, 2015.  

 

O aditivo tem o objetivo de tornar a pasta mais fluida, reduzir a água de 

amassamento (PENG et al., 2005; PINHEIRO, 2011) e atuar no retardo do tempo de pega 

(SINGH, MIDDENDORF, 2007; SONG et al., 2010). Entretanto sua incorporação 

modifica a microestrutura, podendo interferir nas propriedades mecânicas do material 

(MUNHOZ, 2008). Dentre as pastas avaliadas a que apresentou maior resistência à 

compressão e dureza foi a pasta com fator a/g de 0,40 e adição de 1,0%. Após essa 

definição, para melhor compreender o comportamento reológico dessa pasta selecionada 
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foi realizado o ensaio de fluxo utilizando o reômetro, obtendo-se resultado apresentado no 

Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11 - Curvas Torque versus tempo tipo patamar. 

Fonte: A Autora, 2015.  

 

É possível observar que no início de cada ciclo para as velocidades de 80 rpm e 100 

rpm houve um pico inicial no torque em 35 mN.m e 25 mN.m, respectivamente e 

permanecendo em torno desses valores a cada ciclo. Esse comportamento indica a 

necessidade de grande energia para desorganizar os pontos de nucleação que iniciaram na 

velocidade próxima a zero. É possível inferir que existe rápido processo de formação de 

cristais durante o tempo de repouso do gesso. Para a velocidade de 100 rpm a energia para 

quebra da estrutura cristalina formada é inferior à energia observada na velocidade de 80 

rpm, havendo mais dificuldade de iniciar o ciclo. 

No Gráfico 12 é possível verificar que a área formada pela curva de histerese indica a 

energia necessária para destruição da estrutura dos cristais da pasta de gesso. Maior 

velocidade de rotação gera menor área encerrada pela curva e essa região, segundo PAIVA 

(2005), tende a diminuir com o aumento da velocidade. Pode-se observar que a região de 

histerese apresentada pelo gesso indica maior viscosidade com aumento da velocidade. 

Verifica-se ainda que a curva de crescimento com velocidade de rotação de 80 rpm 

apresentou torque superior à curva de subida com rotação de 100 rpm, o que pode indicar a 

maior resistência para destruição da estrutura. A curva de decrescimento da velocidade 

máxima até zero foi superior a curva de crescimento de velocidade em ambas as pastas, 

que tiveram comportamento semelhante. 
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Gráfico 12 - Curva de fluxo com histerese da pasta gesso 1% para intervalo de 10min. 

Fonte: A Autora, 2015.  

 

 Mediante o modelo de Herschel – Bulkley aplicado aos fluidos não – newtonianos 

nos momentos de desaceleração do reômetro, apresentado no Gráfico 13, foi possível 

determinar por analogia os parâmetros proporcionais à tensão de cedência de 7mN.m e 18 

mN.m para as velocidades de 80 e 100 rpm, respectivamente, a partir do ponto de encontro 

do início da curva com o eixo das ordenadas, e o parâmetro de consistência K aumentou 

com a velocidade, este parâmetro é relacionado à viscosidade, obtido a partir do 

coeficiente da curva de ajuste por potência com np < 1. 

Entretanto, a curva de crescimento apresenta uma viscosidade inferior à observada na 

curva de decrescimento do fluido. Esse comportamento evidencia que a viscosidade 

aumenta com o tempo, apresentando comportamento semelhante ao modelo reopético, que 

tem dependência com o tempo.  
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Gráfico 13 - Curva torque versus velocidade de retorno da pasta de gesso 1%. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Aplicando os parâmetros determinados no Gráfico 13 ao modelo já descrito de 

Herschel – Bulkley tem-se que para a análise da curva de decréscimo da velocidade de 

rotação de 100 rpm até 0, o modelo se ajusta conforme Equação (11). 

 

𝜏 = 18 + 24,281𝛾0,066                                                         (11) 

 

Para análise da curva de decréscimo da velocidade de rotação de 80 rpm até 0, o 

modelo, se ajusta conforme Equação (12). 

 

𝜏 = 7 + 8,36691𝛾0,3035                                                      (12) 

 

Na continuidade da caracterização da pasta de gesso foram investigadas as 

propriedades físicas e mecânicas da pasta com fator a/g de 0,40, denominada de gesso 

referência, e da pasta com aditivo incorporado no teor de 1%, denominada de gesso 1%. 
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Essas determinações foram para o estado fresco e o estado endurecido e os resultados 

obtidos são apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 -Caracterização de pastas de gesso no estado fresco e endurecido. 

Fator 

a/g 

Aditivo 

(%) 

Estado Fresco Estado endurecido CP 5x5x5 cm³ 

Densidade 

Aparente 

(g/cm³) 

Ar 

incorporado 

(%) 

Densidade 

Aparente 

(g/cm³) 

Porosidade 

(%) 

Dureza 

(N/mm²) 

Compressão 

(N/mm²) 

0,40 

0,00 

(Ref.) 
1,71 4,63 1,47 18,06 93,40 18,97 

1,00 1,71 4,46 1,47 17,79 39,76  9,91  

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Pode – se observar que houve redução de 57,43% da propriedade de dureza e 47,76% 

da compressão da pasta com aditivo em relação à referência. É possível ver também que 

houve variação no teor de ar incorporado e porosidade em relação à referência.  

A pasta de fator água/gesso de 0,40 sem aditivo com 30 dias de preparada foi 

analisada termicamente através do TG, a fim de verificar como o comportamento do 

material hidratado sob condição de elevada temperatura, conforme ilustra o Gráfico 14. 

  

  

Gráfico 14 - TG e DTG do gesso hidratado com fator a/g de 0,40 
Fonte: A Autora, 2015. 
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A formação do hemidrato já ocorre na faixa de temperatura de 150 ºC a 200 ºC com a 

perda de 9% de massa referente a água combinada na estrutura do dihidrato. Novo pico de 

perda de massa é observada na faixa de 700 ºC a 800 ºC, correspondendo a perda de 1% de 

massa em função da decomposição do material e liberação de carbono (PINHEIRO, 2011). 

A verificação da pasta com aditivo em seu estado endurecido aconteceu também para 

determinação de módulo elástico com corpos de prova de 160 x 40 x 14 mm³, que 

apresentam densidade conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Densidade dos corpos de prova de gesso. 

Composição CP Densidade (kg/m³) Média 

Gesso 

referência 

1 1276 

1304 

2 1337 

3 1305 

4 1302 

5 1297 

Gesso 1% 

1 1383 

1403 2 1406 

3 1420 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

4.3.1 Comportamento à flexão 

 

O procedimento de ensaio de flexão 4 pontos realizado em seis corpos de prova do 

gesso referência e gesso 1%, que apresentam ruptura frágil e a curva característica do 

material pode ser observada no Gráfico 15. 
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Gráfico 15 - Curva característica do gesso referência e gesso 1%.  

Fonte: A Autora, 2015. 
 

Obteve-se para os cinco corpos de prova válidos de gesso referência que a carga 

máxima suportada (Fmáx) foi em média de 384,50 ± 50 N, o módulo de ruptura (MOR) em 

média de 5,41 ± 1,22 MPa com deslocamento central (Desl. Central) de 0,19 ± 0,07 mm e 

módulo elástico (MOE) de 5467 ± 2087 MPa, conforme apresentado, na Tabela 14. 

 

Tabela 14- Comportamento de gesso 0% à flexão. 

CP Flexão 

 Fmáx (N) Desl. Central (mm) MOR (MPa) MOE (MPa) 

1 342,38 0,24 4,50 3411 

2 321,19 0,22 4,36 3332 

3 423,03 0,19 6,65 8086 

4 433,94 0,07 6,82 6770 

5 401,97 0,22 4,74 5736 

Média 384,50 0,19 5,41 5467 

Desvio  50,04 0,07 1,22 2087 

CV (%) 13,01 35,51 22,44 38,17 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Para o gesso 1% é possível determinar nos 3 corpos de prova válidos um suporte de 

carga máximo em média de 434,44 ± 84 N, módulo de ruptura médio de 6,35 ± 1,86 MPa, 

com deslocamento central (Desl. Central) de 0,20 ± 0,08 mm e módulo de elasticidade 

(MOE) de 8141 ± 2633 MPa, conforme Tabela 15. 
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Tabela 15 - Comportamento do gesso 1% à flexão. 

CP 
Flexão 

Fmáx (N) Desl. Central (mm) MOR (MPa) MOE (MPa) 

1 438,31 0,25 6,02 5346 

2 348,59 0,11 4,68 10574 

3 516,41 0,23 8,36 8504 

Média 434,44 0,20 6,35 8141 

Desvio 83,98 0,0757 1,86 2633 

CV (%) 19,33 38,50 29,32 32,34 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Observa-se que o comportamento do gesso quando solicitado é de não apresentar 

deslocamento expressivo até o momento da ruptura, o que destaca sua característica de 

material frágil. 

 

4.3.2 Métodos Dinâmicos 

 

Para os corpos de prova de gesso referência submetidos ao ensaio de ressonância 

pelo método torcional, o equipamento SONELASTIC
®
 forneceu o módulo de elasticidade 

(E) e o módulo de cisalhamento (G), como observado na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Estimativa dos módulos elásticos por resonância para gesso referência. 

CP Ressonância 
Densidade (kg/m³) 

 E (MPa) G (MPa) 

1 9353 13247 1276 

2 10917 17920 1337 

3 10427 6543 1305 

4 10530 16323 1302 

5 10410 17013 1297 

Média 10327 14209 1304 

Desvio  5062 7128 533 

CV (%) 49,01 50,17 40,85 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

A estimativa de módulo elástico do gesso referência submetidos ao ensaio de 

ultrassom (VPUS) pelo método direto aplicado longitudinalmente e transversalmente, 

apresentaram resultados como pode ser observado na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Estimativa dos módulos elásticos por ultrassom para gesso referência. 

CP Ultrassom 

 E (MPa) Transversal (MPa) Densidade (kg/m³) 

1 22297 11388 1276 

2 22060 10671 1337 

3 20451 11313 1305 

4 20000 8789 1302 

5 21383 11764 1297 

Média 21238 10785 1304 

Desvio  996 1183 22 

CV (%) 4,69 10,97 1,66 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Comparando o módulo elástico estático obtido à flexão (MOE) e os módulos 

elásticos obtidos pelos métodos dinâmicos de ressonância e VPUS, é possível afirmar que 

houve variabilidade nas determinações realizadas pelos diferentes métodos, sendo que o 

MOE foi 47% inferior ao módulo de Young estimado por ressonância e cerca de 74% 

menor do que o módulo elástico longitudinal estimado por VPUS. Analisando as respostas 

dos métodos dinâmicos identificamos que o VPUS apresenta resultados cerca de 52% 

superior no módulo de Young em relação ao método de ressonância.  

Corpos de prova de gesso 1% foram ensaiados por ressonância e VPUS a fim de 

caracterizar a matriz selecionada para o compósito. O ensaio de ressonância foi realizado 

pelo método torcional, em que se obtém do equipamento a estimativa do módulo de Young 

(E) e do módulo cisalhante (G) dinâmicos conforme observado na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Estimativa dos módulos elásticos por ressonância para gesso 1%. 

CP Ressonância Densidade 

(kg/m³) 
E (MPa) G (MPa) 

1 9997 9750 1383 

2 10467 14440 1406 

3 10590 10797 1420 

Média 10351 11662 1403 

Desvio 313 2462 19 

CV (%) 3,02 21,11 1,33 

Fonte: A Autora, 2015. 

Na estimativa de módulo elástico do gesso 1% por ultrassom (VPUS) aplicando 

método direto longitudinalmente e transversalmente, obtiveram-se resultados como pode 

ser observado na Tabela 19. 
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Tabela 19 - Estimativa dos módulos elásticos por ultrassom para gesso 1%. 

CP Ultrassom Densidade (kg/m³) 

E (MPa) Transversal (MPa) 

1 21835 14729 1383 

2 22993 13373 1406 

3 23078 18205 1420 

Média 22635 15436 1403 

Desvio 694 2492 19 

CV (%) 3,07 16,15 1,33 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Comparando o módulo elástico estático obtido à flexão (MOE) e os módulos 

elásticos obtidos pelos métodos dinâmicos de ressonância e VPUS, é possível afirmar que 

houve variabilidade nas determinações realizadas pelos diferentes métodos, sendo que o 

MOE foi 21% inferior ao módulo de Young estimado por ressonância e cerca de 64% 

menor do que o módulo elástico longitudinal estimado por VPUS.  

Analisando as respostas dos métodos dinâmicos observa-se que o módulo elástico 

por VPUS apresenta resultados cerca de 53% superior em média ao módulo de Young por 

ressonância e o módulo obtido transversalmente por VPUS é cerca de 32% menor ao 

obtido longitudinalmente.  

A correlação entre os módulos de Young estáticos e dinâmicos e a densidade 

aparente do gesso referência pode ser observada no Gráfico 16. Existe uma forte 

correlação, com coeficiente de determinação R² acima de 0,80, entre o método dinâmico de 

ressonância e a densidade do gesso referência.  
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Gráfico 16 - Módulos elásticos em função da densidade gesso referência. 

Fonte: A Autora, 2015 

 

Para o gesso 1%, observa-se no Gráfico 17, a correlação entre o módulo de 

elasticidade e a densidade apresenta coeficiente de determinação R² acima de 0,90, para 

os métodos dinâmicos. Enquanto a correlação entre a densidade e o método de flexão 

apresenta correlação mais baixa. 

 

Gráfico 17 - Módulos elásticos em função da densidade a) gesso referência b) gesso 1% 
Fonte: A Autora, 2015. 
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Para o gesso, em geral, temos que o módulo elástico estático obtido por flexão 

(MOE) apresentou valores com elevada variação em relação aos métodos dinâmicos. O 

gesso referência apresenta MOE médio 33% menor que o MOE do gesso 1%. Enquanto 

que os resultados obtidos por ultrassom longitudinalmente são superiores aos obtidos por 

ressonância, em função do tipo de transdutor utilizado durante a medição.  

4.4 Compósito 

4.4.1 Resistência à tração por compressão diametral 

No ensaio de determinação da tração por compressão diametral, podemos observar as 

cargas aplicadas, a resistência à tração determinada para esse método em corpos de prova 

de gesso referência, gesso 1% e compósito, apresentados na Tabela 20.  

 

Tabela 20 - Comportamento de compósito em ensaio de compressão diametral. 

CP 

Gesso Referência Gesso 1%  Compósito 

Carga 

aplicada (N) 

Resistência 

à tração 

(MPa) 

Carga 

aplicada 

(KN) 

Resistência 

à tração 

(MPa) 

Carga 

aplicada 

(KN) 

Resistência 

à tração 

(MPa) 

Teor de 

fibra (%) 

1 2324,05 2,28 3858,94 3,78 2104,78 2,27 0,27 

2 2981,86 2,92 2981,86 2,92 2104,78 2,27 0,15 

3 2543,32 2,49 3639,67 3,56 1446,97 1,56 0,27 

4 2543,32 2,49 3201,13 3,14 1885,51 2,03 0,27 

5 2762,59 2,71 3201,13 3,14 1666,24 1,8 0,27 

6 2543,32 2,49 3530,04 3,56 1446,97 1,56 0,27 

Média 2616 2,56 3402 3,33 1776 1,92 0,25 

Desvio 226 0,22 328 0,32 302 0,33 0,05 

CV (%) 8,66 8,64 9,65 9,65 17,02 17,02 19,27 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Comparando os resultados médios obtidos entre o gesso referência e o gesso 1% 

pode ser verificado que o aditivo promoveu um aumento de resistência em relação à 

referência. O compósito resistiu a cargas inferiores à da matriz. Entretanto, houve uma 

modificação do seu comportamento durante a ruptura. O compósito apresentou abertura de 

fissuras nas faces, que corresponde à camada de matriz, e não se dividiu em pedaços, sendo 

sustentado pela manta de sisal que constitui a camada central. A configuração 

característica da ruptura no ensaio de compressão diametral está ilustrada na Figura 29. 
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Figura 29 - Ensaio de compressão diametral a) e b) gesso c) compósito 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

4.4.2 Arrancamento  

 

O ensaio de arrancamento (pull out) simula o fenômeno de ancoragem/arrancamento 

da fibra durante o processo de ruptura do compósito de gesso e sisal. A matriz usada para 

este ensaio foi a selecionada para confecção do compósito de fator a/g 40 e 1% de aditivo, 

sendo inviável a comparação com a matriz referência (sem aditivo) devido à dificuldade de 

moldagem no fator a/g 0,40 que não apresenta fluidez, não se espalhando no molde do 

ensaio com diâmetro de 20 mm. 

O ensaio de arrancamento foi realizado em corpos de prova com altura de 

embebimento de fibra de 25 mm e 50 mm. O comportamento carga – deslocamento obtido 

foi compatível ao encontrado por Ferreira et al. (2012) para os resultados de tensão 

máxima e tensão friccional, o que indica adesão entre matriz e fibra, conforme resultados 

apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Comportamento de arrancamento das fibras. 

Amostra 

25 mm 50 mm 

Pmax 

(N) 

Tmax 

(MPa) 

Pfr 

(N) 

Tfr 

(MPa) 

Rigidez 

(N/mm) 

Pmax 

(N) 

Tmax 

(MPa) 

Rigidez 

(N/mm) 

CP1 5,61 0,77 5,39 0,74 1,16 4,30 0,35 2,93 

CP2 4,86 0,56 - - 0,64 2,92 0,25 1,59 

CP3 4,41 0,58 3,7 0,49 0,36 10,80 0,68 10,55 

CP4 2,76 0,40 - - 0,48 1,23 0,09 2,26 

CP5 1,82 0,24 0,86 0,12 1,15 4,16 0,36 0,84 

CP6 3,13 0,45 - - 0,68 1,15 0,09 1,14 

Média 3,76 0,50 3,32 0,45 0,75 3,88 0,29 3,22 

Desvio 1,42 0,18 2,29 0,31 0,34 3,58 0,22 3,67 

CV (%) 37,89 35,75 69,02 70,04 45,27 92,40 77,01 114 

Fonte: A Autora, 2015. 

a) b) c) 
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Para o comprimento de embebimento de 25 mm ocorreu arrancamento da fibra em 

50% dos corpos de prova ensaiados. Para o comprimento de embebimento de 50 mm todas 

as fibras sofreram ruptura antes de serem arrancadas da matriz. O comprimento de 

ancoragem crítico pode estar próximo de 25 mm e encontra-se inferior a 50 mm.  

A configuração do ensaio de arrancamento está ilustrada na Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Configuração de ensaio de arrancamento. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

4.4.3 Comportamento à Flexão  

Os corpos de prova de compósito de dimensão de 160 x 40 x 14 mm³ apresentam o 

volume médio de fibras de 35% ± 5% com um coeficiente de variação de 13%. Nos corpos 

de prova cilíndricos de altura de 14 mm e diâmetro de 50 mm temos um volume médio de 

25%. A variação se deve a perdas por corte e manuseio. Desse modo, a manta se apresenta 

como um produto comercial que potencializa a quantidade de fibras inseridas no 

compósito, superior ao teor de cerca de 20% encontrado na literatura. 

Em virtude da inserção da manta como camada constituinte do compósito, os corpos 

de prova apresentaram densidade conforme Tabela 22. 
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Tabela 22 - Densidade do compósito 

CP Densidade (kg/m³) 

1 1117 
2 1233 
3 1229 
4 1084 
5 1231 
6 1092 
7 964 
8 1067 

Média 1127 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Ao compararmos a densidade obtida com a incorporação da manta no corpo de prova 

160 x 40 x 14 mm³ com a densidade dos corpos de prova de mesma dimensão de gesso 

referência e de gesso 1%, tem – se que o compósito é mais leve. Essa é uma característica 

percebida facilmente na prática com o manuseio do material e que pode ser verificada 

numericamente através da propriedade da densidade. 

O comportamento característico sob ensaio de flexão do compósito está representado 

no Gráfico 18. 

 

 

Gráfico 18 - Comportamento característico do compósito sob flexão. 

Fonte: A Autora, 2015. 
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Podemos identificar cargas e deformações, bem como o MOR e MOE que ocorreram 

no compósito em relação à primeira fissura do corpo de prova, conforme apresentado na 

Tabela 23. A carga, resistência à flexão e o MOE médios determinados na primeira fissura 

do compósito foram inferiores aos determinados para matriz. 

  

Tabela 23- Comportamento sob flexão na primeira fissura para compósito. 

CP F (N) Desl. Central (mm) 
Resistência flexão 

(MPa) 
MOE 

(MPa) 

1 334,63 1,37 4,17 2864 

2 206,50 0,25 2,97 7956 

3 347,81 0,53 4,66 2799 

4 221,53 1,55 2,89 1426 

5 155,34 0,08 2,29 5667 

6 147,53 0,08 2,26 6410 

7 130,44 0,32 2,00 2213 

8 214,88 0,89 3,29 1758 

Média 219,83 0,63 3,07 3887 

Desvio 82,06 0,57 0,94 2441 

CV (%) 37,33 90,56 30,79 62,81 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

O MOR apresentado pelo compósito na força máxima foi em média inferior ao 

determinado para matriz. A determinação da tenacidade foi realizada através da norma 

japonesa, nas deflexões 20 e 60, em que L/20 = 6 mm e L/60 = 2 mm, podem ser 

observadas na Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Comportamento do compósito à flexão. 

CP Fmáx (N) Desl.  Central 
(mm) 

MOR 
(MPa) 

FT δ60 
(MPa) 

F T δ20 
(MPa) 

Densidade 
(kg/m³) 

1 391,31 4,90 4,87 1,28 3,31 1117 

2 429,94 8,93 6,20 3,55 4,68 1233 

3 385,41 3,37 5,16 2,93 4,17 1229 

4 364,56 9,00 4,75 0,97 2,85 1084 

5 403,44 4,91 5,94 3,62 4,82 1231 

6 211,78 4,60 3,24 2,03 2,65 1092 

7 235,72 8,68 3,61 1,99 2,45 964 

8 305,94 1,58 4,68 1,94 3,44 1067 

Média 341,01 5,75 4,81 2,29 3,55 1127 

Desvio 80,96 2,81 1,02 0,99 0,91 97 

CV (%) 23,74 48,81 21,19 43,06 25,72 8,60 

Fonte: A Autora, 2015. 
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Ao observar os deslocamentos centrais alcançados pelo compósito, temos que na 

primeira fissura o deslocamento central foi medido em média de 0,63 mm e pós – 

fissuração chegou até uma média de 5,75 mm, limitado à capacidade do LVDT. Já em se 

tratando da propriedade de tenacidade, para a deflexão de 6 mm ocorre um média de 

3,55MPa, superior em 35% em relação à deflexão de 2mm, observa-se que na deflexão de 

razão L/20 observa-se uma melhor definição da propriedade de tenacidade do compósito e 

com o maior deslocamento central se contabiliza uma maior absorção de energia pelo 

compósito. O ensaio de flexão no compósito está ilustrado na Figura 30. 

 

  

 
 

  

Figura 30 - Ensaio de flexão do compósito. 

Fonte: A Autora, 2015. 
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Após a realização do ensaio os corpos de prova ficaram com a configuração de 

fissuras apenas na face tracionada, a face comprimida apresentou menor dano em sua 

superfície.  

No ensaio de arrancamento ficou demonstrado que comprimentos acima de 50mm de 

embebimento das fibras são superiores ao comprimento crítico. As fibras das mantas 

possuem comprimentos muito superiores e a penetração da pasta na manta resulta em 

comprimentos superiores ao comprimento crítico. Portanto, a propagação da primeira 

fissura através do gesso foi limitada por uma quantidade cada vez maior de fibras, 

provocando a abertura de novas fissuras, que por sua vez também serão limitadas pelas 

fibras de sisal. O ensaio de tração diametral apresenta comportamento semelhante à face 

tracionada do corpo de prova fletido, em ambos, o comportamento de multifissuração pode 

ser observado por toda a seção do corpo de prova, como observado na Figura 31.  

 

     

 Figura 31 – Corpos de prova de compósito após ensaio de flexão.  

Fonte: A Autora, 2015. 

 

4.4.4 Métodos Dinâmicos 

 

A determinação do módulo de elasticidade pelo método torcional no ensaio de 

ressonância foi realizada nos corpos de prova prismáticos obtendo-se o módulo elástico (E) 

e cisalhante (G) dinâmicos, como pode ser observado na Tabela 25. 
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Tabela 25 - Comportamento do compósito por ressonância. 

CP E (MPa) G (MPa) Densidade (kg/m³) 

1 9657 7907 1117 

2 5800 2953 1233 

3 8003 2790 1229 

4 2820 4360 1084 

5 7827 4530 1231 

6 8760 3865 1092 

7 8220 3917 964 

8 9070 4180 1067 

Média 7520 4313 1127 

Desvio 2216 1581 97 

CV (%) 29,47 36,67 8,60 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Na estimativa de módulo elástico do compósito por ultrassom (VPUS) aplicando 

método direto longitudinalmente e transversalmente, obtiveram-se resultados como pode 

ser observado na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Comportamento do compósito sob VPUS. 

CP E (MPa) Transversal (MPa) Densidade (kg/m³) 

1 14469 3706 1117 

2 18186 2978 1233 

3 16296 1853 1229 

4 14655 1299 1084 

5 17180 1559 1231 

6 13501 376 1092 

7 12957 1361 964 

8 14089 729 1067 

Média 15167 1733 1127 

Desvio 1852 1113 97 

CV (%) 12,21 64,21 8,60 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

A correlação entre os módulos elásticos estáticos e dinâmicos longitudinais e a 

densidade aparente do compósito pode ser observada no Gráfico 19. Existe uma forte 

correlação, com coeficiente de determinação R² acima de 0,80, entre o método dinâmico de 

VPUS e a densidade.  
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Gráfico 19 - Relação densidade x Módulos de elasticidade do compósito. 

Fonte: A Autora, 2015. 

 

Nos compósitos, os módulos de elasticidade MOE e módulos elásticos dinâmicos 

longitudinais são mais baixos em relação às pastas de gesso, conforme observado no 

Gráfico 20.  

 

Gráfico 20 - Comparação entre os módulos elásticos obtidos por diferentes métodos para o gesso 

e compósito. 

Fonte: A Autora, 2015. 
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Desse modo, temos que o módulo elástico estático obtido por flexão (MOE) 

apresentou valores inferiores em relação aos métodos dinâmicos. O método de ressonância 

apresenta resultados que se aproximam numericamente com os obtidos pelo método de 

flexão. Enquanto que os resultados obtidos por ultrassom longitudinalmente são superiores 

aos obtidos por ressonância.  

O módulo transversal obtido por VPUS é inferior ao longitudinal com redução de 

cerca de 89%, essa variação acentuada pode ocorrer em virtude de que neste ensaio a 

manta pode estar sendo detectada e devido à porosidade, estar gerando a redução dos 

resultados. 
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Capítulo 5 

Conclusão 
Os objetivos definidos no trabalho foram alcançados com êxito, foi desenvolvido um 

novo material compósito leve e tenaz a partir da associação entre pasta gesso e manta de 

sisal.  

Em relação à pasta desenvolvida pode-se observar que para atender ao processo de 

conformação autoadensável: 

1. A variação de dosagem de água na composição do gesso influencia fortemente as 

propriedades reológicas, físicas e mecânicas do material. 

2. A incorporação de aditivo foi importante para se adquirir a fluidez necessária da 

matriz do compósito. O aditivo tem influência sobre as propriedades da pasta, 

porém em menor intensidade que o fator a/g.  

3. A pasta de gesso com 1% de aditivo superplastificante selecionada apresentou 

redução da resistência à compressão e dureza em relação à pasta referência, mas 

apresentou melhor desempenho frente às outras misturas realizadas. 

4. O comportamento reológico da pasta de gesso com 1% de aditivo superplastificante 

foi avaliado por minislump (>100 mm), tempo de pega (entre 20 e 30 min) e 

reometria. A consistência é de alta fluidez, o tempo de pega é adequado para 

aplicação manual e a reometria indica um comportamento reológico não 

newtoniano com limite de cedência e dependente com o tempo. 

5. No ensaio de compressão diametral, a matriz de gesso com 1% de aditivo 

apresentou maior resistência à tração comparada à pasta de gesso referência, 

parâmetro utilizado como critério de desempenho do material. 

6. O comportamento mecânico da pasta avaliado pelo método de flexão indica que 

não existe grande variação do módulo de elasticidade com a presença de aditivo. 

7. Os métodos dinâmicos aplicados na estimativa do módulo de elasticidade 

longitudinal apresentam valores, em torno de 10 GPa.  

8. O método de ressonância se relaciona com a densidade do gesso podendo ser o 

método mais indicado para controle de qualidade do material. 
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9. A pasta de gesso 1% apresenta ganho de resistência por compressão diametral em 

relação à referência. 

Os resultados de caracterização mecânica, à tração, compressão e flexão além do 

comportamento reológico indicaram a pasta com a/g 0,40 e 1% de aditivo como adequadas 

para a produção dos compósitos como a manta. Após as avaliações realizadas no 

compósito, para as condições experimentais adotadas nesta pesquisa, pode-se concluir que: 

1.  O compósito conformado tem cerca de 35% ± 5% v/v de teor de fibra adicionado. 

Desse modo, a manta se apresenta como um produto comercial que potencializa a 

quantidade de fibras inseridas no compósito, superior ao teor de cerca de 20% 

encontrado na literatura. 

2. A aplicação da manta favorece o comportamento do compósito pós – fissuração 

com o aumento da ductilidade e consequentemente da tenacidade em crescente 

suporte de carga, embora não apresente crescimento dos valores absolutos de 

resistência. A tenacidade média na deflexão de 6 mm é de 3,55 MPa. 

3. A primeira fissura apresenta carga e deslocamento semelhantes ao encontrado no 

comportamento à flexão da matriz, com sensível redução da carga média suportada. 

O comportamento pós - primeira fissura foi em geral de crescimento de suporte de 

carga. 

4. O compósito resistiu a cargas de tração por compressão diametral inferiores às 

cargas suportadas pela matriz. Entretanto, houve uma modificação do seu 

comportamento durante a ruptura, em que houve abertura de fissuras, sem 

separação do material em partes. 

5. A fibra apresenta aderência à matriz, percebida no ensaio de arranchamento que 

indica que o comprimento crítico para a associação fibra – matriz com boa 

ancoragem é inferior a 50 mm e próximo de 25 mm. 

6. A estimativa do módulo elástico estático obtido por flexão apresentou valores 

inferiores em relação aos métodos dinâmicos.  

7. O método de ressonância para estimar o módulo elástico apresenta valores que se 

aproximam numericamente com os obtidos pelo método de flexão. 

8. A densidade do compósito foi inferior ao apresentado por corpos de prova da 

matriz. Essa característica indica maior leveza do material composto, que pode ser 

observada na prática com facilidade, no manuseio dos diferentes materiais. 
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9. Houve aumento da tenacidade do gesso com adição da manta de sisal, com maior 

absorção de energia ao longo de deformação, com comportamento de 

multifissuração durante a fase plástica. 

10. O novo material compósito concebido apresenta potencial para aplicação comercial 

em função das propriedades desenvolvidas de maior leveza e tenacidade. O 

comportamento do compósito indica que em caso de ocorrência de multifissuras 

quando em fase de utilização, existe a possibilidade de reparo das camadas 

superficiais de gesso, esse é um benefício que recai em economia, praticidade de 

manutenção e, principalmente, segurança ao usuário, pois a camada fissurada da 

peça confeccionada de compósito não vai se dividir em pedaços, estando aderida à 

manta. Além de que por ser um material mais leve pode conferir a possibilidade de 

obtenção de peças pré-moldadas de dimensões maiores que as usuais, favorecendo 

a instalação em maiores vãos de uma quantidade reduzida de peças de compósito. 
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