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RESUMO 

A construção civil é um dos setores com maior impacto sobre o meio ambiente, 
devido ao consumo de materiais naturais não-renováveis e a geração de resíduos. 
O uso de fôrmas de madeira tem se tornado um motivo de preocupação ambiental 
pela quantidade de material descartado durante a construção de estruturas de 
concreto armado. Fôrmas permanentes em compósitos com fibras de sisal têm 
sido utilizadas como alternativa às fôrmas de madeira, mas podem afetar a dura-
bilidade do concreto armado se a permeabilidade for maior que a do cobrimento 
tradicional. Nesse trabalho é investigado o efeito do teor de fibras sobre parâme-
tros de durabilidade de compósitos sisal-cimento, utilizados como fôrmas perma-
nentes. Compósitos de matriz de argamassa com 2%, 4% e 6% de fibras, em 
massa, uma matriz de argamassa autoadensável e um concreto foram caracteri-
zados. A avaliação das propriedades físicas dos compósitos demonstra a redução 
da absorção de água por imersão e a capilaridade do compósito reforçados com 
2% de fibras, em comparação com a matriz e com os compósitos com 4% e 6% 
de fibras. Apesar da redução da resistência à compressão, a adição de fibras au-
mentou a tensão residual do compósito sob flexão. A resistividade elétrica dos 
compósitos reduziu cerca de 30%, em média, com a adição de fibras, o que torna 
o compósito com 6% de fibras mais suscetível à entrada de agentes agressivos 
do que os demais. Além disso, os compósitos com 2% de fibras apresentaram 
menor espessura de carbonatação que a matriz. Os resultados do ensaio de mi-
gração de cloretos indicam a mistura com 2% de fibras apresentou o menor coe-
ficiente de difusão no estado não estacionário que a matriz e que todos os com-
pósitos apresentaram uma resistência alta à penetração de cloretos. 

Palavras-chave: Durabilidade. Fôrma permanente. Compósitos. Fibras de sisal. 
Concreto armado.  
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ABSTRACT 

Civil construction is one of the sectors with the greatest impact on the environment, 
due to the consumption of non-renewable natural materials and the generation of 
waste. The use of wooden formworks has become a cause of environmental con-
cern due to the amount of material discarded during the construction of reinforced 
concrete structures. Permanent sisal fibers composites formworks have been used 
as alternative from wooden ones, but durability of reinforced concrete can be af-
fected if permeability is larger than traditional covering. In this work, the effect of 
fiber content on durability parameters of sisal-cement composites, used as perma-
nent formworks is investigated. Mortar matrix composites with 2%, 4% and 6% 
fibers, in mass, a self-compacting mortar matrix and a concrete were character-
ized. The evaluation of the physical properties of the composites shows the reduc-
tion of water absorption by immersion and the capillarity of the composite with 2% 
of fibers, in comparison with a matrix, a concrete and the composites with 4% and 
6% fibers. In despite of reduction in compressive strength, addition of fibers in-
creased the residual stress of the composite under bending. Electrical resistivity of 
the composites reduced approximately 30%, on average, with the addition of fibers, 
which makes the composite with 6% fibers more susceptible than others at that 
entry aggressive agents. Besides that, the composites with 2% of fibers presented 
less carbonation thickness than the matrix. The results of the chloride migration 
test indicate a mixture with 2% of fibers showed the lowest diffusion coefficient in 
the non-stationary state than the matrix and that all composites showed a high 
resistance to chloride penetration. 

Keywords: Durability. Permanent formwork. Composites. Sisal fibers. Reinforced 
concrete.  
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de vigas, lajes e pilares pré-fabricados tende a tornar a execução 

das estruturas mais rápida, econômica e com maior controle de qualidade, devido à 

simplificação de passos, partes e etapas construtivas, o que resulta em economia de 

mão de obra e de materiais, sendo essa considerada uma alternativa para melhorar a 

gestão nos canteiros de obras (KOSKELA, 1992; ALBUQUERQUE; EL DEBS, 2005). 

Outro ponto que tem sido considerado importante para a melhoria da gestão nos 

canteiros é a sustentabilidade, uma vez que reduz a quantidade de resíduos sólidos e 

o impacto ambiental como por exemplo, o descarte de fôrmas de madeira, utilizadas 

para moldagem do concreto fresco. 

Considerando a perspectiva da sustentabilidade aliada à melhoria da gestão, 

vem sendo crescente os estudos sobre as fôrmas permanentes à base de materiais 

cimentícios, para serem utilizadas em estruturas de concreto armado (ABREU, 2014; 

HUANG et al., 2017; KANG; HONG; KWON, 2017). 

As fôrmas permanentes surgem como uma alternativa de substituir as outras já 

existentes: as descartáveis (de madeira) e as reutilizáveis (metálicas). As fôrmas que 

utilizam madeira serrada, tábuas e compensados (NAZAR, 2007), estão sendo cada 

vez mais controladas e regulamentadas pela legislação ambiental, tanto na aquisição 

quanto no descarte (LIMA; CRUZ; SILVA, 2016). Já as fôrmas com perfis e chapas de 

aço ou alumínio (NAZAR, 2007) podem ter alto consumo energético durante o 

processo de fabricação (SANTOS, 2019), além de serem suscetíveis à corrosão. 

Entretanto, apesar dos benefícios já citados, essas fôrmas permanentes de ar-

gamassa armada estão suscetíveis a agentes agressivos que provocam a corrosão 

da malha metálica que funciona como reforço dela própria (PARAMASIVAM et al., 

2019). Isso ocorre porque a entrada de agentes deletérios é facilitada devido a espes-

sura de cobrimento que esse tipo de fôrma possui, sendo cerca de 25 mm (FAHMY et 

al., 2014), portanto, inferior ao valor mínimo estabelecido para estruturas submetidas 

a ambientes agressivos (ABNT, 2014). Considerando que um dos principais proble-

mas de durabilidade das estruturas de concreto armado é a corrosão das armaduras, 

é fundamental que se encontre também maneiras de minimizar essa corrosão nas 

fôrmas permanentes. 
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Existem outros tipos de fôrmas permanentes, fabricadas em compósitos reforça-

dos com fibras de sisal, que já vêm sendo estudados, tais como: os elementos de 

enchimento para lajes de concreto armado, os quais demonstraram potencialidade 

para essa aplicação (ROQUE, 2015; LIMA et al., 2018) e as fôrmas para vigas de 

concreto armado (LEITE, 2019). As fibras de sisal comumente utilizadas, pois pos-

suem baixo custo, baixo consumo energético de produção e são sustentáveis (FARUK 

et al., 2012; KUMAR et al., 2017). Desse modo, minimizam o impacto ambiental da 

construção civil, colaborando assim para a sustentabilidade (SANTOS; FONTES; 

LIMA, 2017). 

No entanto, apesar das potencialidades listadas há de se considerar que esses 

compósitos com fibras vegetais também podem reduzir a durabilidade das estruturas, 

se a espessura da fôrma permanente e absorção de água pelas fibras, não forem 

consideradas durante a sua produção (FERREIRA et al., 2012; SANTOS; LIMA, 

2013). Isso porque, as fibras, dentro de uma matriz cimentícia, podem funcionar como 

condutores de água, aumentando a permeabilidade e a porosidade, fazendo com que 

o material absorva mais água (PRIYA; THIRUMALINI, 2018), uma vez que a sua na-

tureza é hidrofílica (LIMA et al., 2018). Assim, quanto maior for o percentual adicionado 

de fibras nessas matrizes, maior será a absorção de água e, consequentemente, a 

entrada de agentes agressivos (RAHMANI et al., 2011). Com isso, o concreto 

reforçado com fibras pode se tornar mais suscetível a danos quando exposto ao 

ambiente. 

Em se tratando de densidade, porosidade e deformabilidade de compósitos 

cimentícios com fibras vegetais, é relevante avaliar a homogeneidade desses por meio 

da propagação de ondas ultrassônicas. Em relação esses compósitos, há uma 

tendência em reduzirem os valores da velocidade de propagação de ondas 

ultrassônicas, à medida que aumenta o teor de fibras, devido, principalmente, ao 

aumento da porosidade (GONÇALVES, 2016; CARRARO, 2018). 

A partir das discussões realizadas até aqui, é possível afirmar que há um 

consenso entre os autores sobre a relação de aumento da absorção de água pelas 

fibras, elevação da porosidade do compósito e redução da velocidade de ondas 

ultrassônicas. Por consequência o aumento da porosidade no compósito influencia 

em alguns parâmetros de durabilidade desse material, tais como: a resistividade 

elétrica, a profundidade de carbonatação e a penetração de cloretos. Na literatura, há 



3 

 

consenso sobre a redução da resistividade elétrica, em função do aumento da 

porosidade, entretanto nos demais parâmetros é possível observar que as pesquisas 

divergem entre si. 

Os trabalhos como os de Fiala et al. (2016) e Song et al. (2018) discorrem sobre 

a resistividade elétrica em compósitos de matriz cimentícia reforçada com fibras sin-

téticas e convergem para a redução desta propriedade à medida que é elevado o teor 

de fibras, devido a esses tipos de fibras serem de natureza hidrofóbica. Entretanto, 

não foram encontrados trabalhos que avaliam a resistividade elétrica quando se utili-

zam fibras vegetais em compósitos cimentícios, sendo essa uma lacuna que este tra-

balho visa preencher. 

Alguns estudos sobre o efeito da incorporação de fibras vegetais no compósito 

têm demonstrado que a presença das mesmas aumenta a profundidade de carbona-

tação do concreto (RAMLI; KWAN; ABAS, 2013; PIZZOL et al., 2014). Isso ocorre, 

pois aumenta a permeabilidade das amostras pela capacidade de absorção de água 

pelas fibras, já que estas têm uma estrutura celular porosa, o que aumenta a probabi-

lidade de conexão entre os poros (RAMLI; KWAN; ABAS, 2013; PIZZOL et al., 2014). 

No entanto, existem outras pesquisas afirmam que a profundidade carbonatada pode 

diminuir, com a utilização de fibras sintéticas, já que estas são hidrofóbicas, e com a 

presença de materiais pozolânicos a fim de contribuírem para o refinamento dos poros 

(VASANELLI et al., 2013; ZHANG; LI, 2013). 

No que diz respeito à penetração de íons cloro em concretos reforçados com 

fibras quando comparados com o concreto convencional, as pesquisas encontradas 

apresentaram conclusões também divergentes, uma vez que o tipo de fibras e a 

presença de adições pozolânicas influenciam na durabilidade do compósito. Em 

algumas pesquisas realizadas com fibras vegetais, os concretos com fibras 

apresentaram maior difusão de cloretos conforme o aumento do percentual de fibras 

(RAMLI; KWAN; ABAS, 2013). No entanto, Kumar et al. (2017) observaram redução 

na difusão desses íons em função do aumento do teor de fibras. 

Além das pesquisas relacionadas à resistividade elétrica, à penetração de clore-

tos e à carbonatação, outras fontes trazem técnicas que podem ser empregadas para 

aumentar a durabilidade desses compósitos a partir da substituição parcial do cimento 

por materiais pozolânicos e do beneficiamento da fibra de sisal (LIMA, 2004; TOLEDO 

FILHO et al., 2009; FERREIRA et al., 2012; ROQUE, 2015; SILVEIRA, 2018). 
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A presente pesquisa, por sua vez, contribui para a ampliação das discussões 

acerca da influência das fibras vegetais em compósitos cimentícios expostos a ambi-

entes agressivos, isto é, com altas concentrações de dióxido de carbono e de cloretos. 

Desse modo, a investigação dos fenômenos que influenciam na durabilidade de com-

pósitos cimentícios reforçados com fibras curtas de sisal é o cerne deste estudo. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do teor de fibras sobre parâmetros de 

durabilidade de compósitos sisal-cimento, já utilizados na produção de fôrmas perma-

nentes. Avaliou-se a influência de fibras curtas de sisal nos teores de 2%, 4% e 6% 

sobre as propriedades físicas e mecânicas e sobre os parâmetros de durabilidade de 

compósitos sisal-cimento. Com isso, busca-se verificar se o compósito sisal-cimento 

utilizado como fôrma permanente apresentará uma proteção similar ao cobrimento de 

concreto de uma viga de concreto armado convencional, sem fôrma permanente.  



5 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 FÔRMAS PERMANENTES 

De acordo com Nazar (2007) e Abreu (2014), existem três categorias de fôrmas 

para estruturas de concreto armado, são elas: i) provisórias e reutilizáveis, ii) 

descartáveis (comumente utilizadas na construção civil) e iii) permanentes. Estas 

últimas se destacam por serem peças pré-moldadas que dispensam a etapa de 

desforma, pois ficam no local que serão utilizadas, podendo ser ou não parte da 

estrutura o que contribui para acelerar a produção de vigas de concreto armado (ACI, 

2004). 

O sistema tradicional de fôrmas provisórias e escoramentos, usado na 

construção de estruturas de concreto armado, foi projetado para resistir tanto às 

cargas permanentes e variáveis, quanto às condições ambientais, até que o concreto 

desenvolva resistência suficiente para tornar a estrutura segura e durável (LI et al., 

2019). Entretanto, alguns pesquisadores sugerem a utilização de sistemas de fôrmas 

permanentes nessas estruturas, que também podem manter as condições de 

segurança do sistema tradicional (KIM, PILAKOUTAS, WALDRON, 2008; LEUNG, 

CAO, 2010; YU, 2014; HUANG et al., 2017; LI et al., 2019). 

Kim, Pilakoutas e Waldron (2008) desenvolveram elementos estruturais que são 

utilizados como fôrmas permanentes na construção de lajes, pisos de concreto 

moldados in loco ou de pontes. Essas fôrmas foram produzidas com GFRC (Concreto 

Reforçado com Fibra de Vidro) e, para evitar problemas de durabilidade, foi usada a 

barra de GFRP (Polímero Reforçado com Fibras de Vidro) pelos autores, além de 

terem uma espessura de cobrimento de 25 mm e 3 m de comprimento (Figura 1). 

 

Figura 1 - Amostra de GFRC com barras de GFRP. 

 

Fonte: (KIM, PILAKOUTAS, WALDRON, 2008). 
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Leung e Cao (2010) propuseram o uso de fôrmas permanentes para vigas, com 

1,60 m e 1,00 m de comprimento, respectivamente, em: estruturas de concreto 

simples (Figura 2A) e armado (Figura 2B), usando compósitos cimentícios pseudo-

dúcteis (PDCC) reforçados com barras de GFRP. Esse tipo de sistema proposto 

funciona como cobrimento das armaduras a fim de evitar a corrosão delas, o que pode 

aumentar a durabilidade de vigas de concreto armado (LEUNG, CAO, 2010). 

 

Figura 2 - Fôrma permanente para vigas em: (A) concreto simples; (B) concreto armado (me-

didas em mm). 

 

 

(A) 
 

 

 

(B) 

Fonte: (LEUNG; CAO, 2010). 

 

Yu (2014) trouxe outra alternativa para a construção de elementos de concreto 

duráveis com o uso de fôrmas permanentes em perfil “U”, para lajes (Figura 3A) e 

vigas (Figura 3B), ambas com 2 m de comprimento. Para a fabricação dessas fôrmas, 

o pesquisador utilizou PDCC, com a adição de fibras de poli (vinil álcool) (PVA), o que 

contribuiu para o controle de fissuras, dificultando a entrada de agentes agressivos. 

Além disso, o GFRP foi incorporado na fôrma para atuar tanto na resistência à flexão, 

quanto para aumentar a durabilidade (YU, 2014). 
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Figura 3 - Fôrmas permanentes, planas e em perfil "U", para: (A) lajes; (B) vigas (medidas em 

mm). 

 
 

(A) (B) 

Fonte: (YU, 2014). 

 

Huang et al. (2017) desenvolveram uma fôrma permanente, autoportante, em 

compósito cimentício de ultra alta resistência (UHTCC) reforçado com fibras de PVA, 

capaz de contribuir para a capacidade de carga das vigas ao longo de sua vida útil 

(Figura 4). Esse elemento construtivo pode melhorar eficiência da construção, além 

de ser empregado como camada protetora (espessura de 5 cm) para estruturas de 

concreto armado, resistindo à penetração de agentes deletérios (HUANG et al., 2017). 

 

Figura 4 - Projeto da fôrma: painéis reforçados em forma de U (1) e conectores (2). 

 

Fonte: (HUANG et al., 2017). 

 

Li et al. (2019) investigaram o uso de painéis compostos de madeira-cimento 

como fôrmas permanentes, para elementos de fundação de algumas estruturas 
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(Figura 5A). As dimensões foram: 50 cm de altura, 2 m de comprimento e apresentam 

três espessuras diferentes de 25, 35 e 50 mm, de acordo com a Figura 5B. Essas 

dimensões dos painéis foram projetadas com o intuito de facilitar o transporte e o 

manuseio pelos trabalhadores da construção civil (LI et al., 2019). 

 

Figura 5 - Compósito madeira-cimento para fundação de estruturas: (A) aplicação em obra e; 

(B) comparação entre o projeto e o executado na obra. 

 

(A) 

 
(B) 

Fonte: (LI et al., 2019). 

 

Segundo Abreu (2014), outros elementos pré-moldados em perfil “U”, fabricados 

com metal, concreto, polímeros, fibras etc. podem funcionar como cobrimento de 

vigas, formando uma seção composta com esse tipo de perfil. Dentro desse contexto, 

existem as fôrmas produzidas com argamassa armada (Figura 6), que têm permitido 

a fabricação de vigas com características superiores quanto ao controle de fissuração, 

resistência ao impacto e tenacidade, especialmente devido ao espaçamento uniforme 

e do reforço dentro do material (FAHMY et al., 2005). Além disso, essas fôrmas podem 
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ser utilizadas como camada de cobrimento na construção de vigas em concreto 

armado (TAWAB; FAHMY; SHAHEEN, 2012). 

 

Figura 6 - Fôrma permanente de argamassa armada (etapas de produção): (A) formato da 

malha de aço; (B) lançamento da argamassa; (C) moldagem e adensamento da argamassa; 

(D) fôrmas de argamassa armada em perfil “U”. 

  
(A) (B) 

  

(C) (D) 

Fonte: (FAHMY et al., 2005). 

 

Além disso, alguns autores analisaram a aderência entre a fôrma permanente e 

o núcleo de concreto, e verificaram que não houve delaminação entre estes 

componentes (LEUNG; CAO, 2010, KANG; HONG; KWON, 2017; HUANG et al., 

2017). Fahmy et al. (2014) introduziram pontes de aderência e conectores de 

cisalhamento entre as fôrmas do tipo “U” e o núcleo de concreto e verificaram, por 

meio do ensaio de flexão em três pontos, que as fôrmas podem ser usadas como uma 

alternativa viável para vigas de concreto armado. 
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Outros autores como, De Sutter et al. (2014), desenvolveram uma fôrma Stay-

In-Place (SIP) a partir de compósitos cimentícios reforçados com fibras têxteis de alto 

desempenho e de carbono, para vigas, pois, são materiais leves, fáceis de colocar na 

estrutura e dispensam armaduras, de acordo com a Figura 7. Esses autores mostram 

que há viabilidade e potencial de uso das formas estruturais desses compósitos 

cimentícios com elementos de núcleo oco para aplicações estruturais. 

 

Figura 7 - (A) Projeto da fôrma SIP e (B) viga rompida à flexão. 

  

(A) (B) 

Fonte: (DE SUTTER et al., 2014). 

 

Além dos compósitos de argamassa armada, de madeira-cimento e dos 

reforçados com fibras sintéticas, já vem sendo desenvolvidos materiais cimentícios 

reforçados com fibras vegetais como, por exemplo, as fibras curtas de sisal. Segundo 

Lima et al. (2018) é possível utilizar elementos de enchimento para lajes reforçados 

com fibra de sisal, em substituição aos blocos cerâmicos e de poliestireno expandido 

(EPS), conforme mostra a Figura 8. 

Conforme a Figura 9A, é possível visualizar a caracterização mecânica do 

elemento de enchimento feito com fibras de sisal (REF + 6F e 20RC + 6F), em que foi 

verificado maior desempenho desse elemento, nos quesitos de resistência à carga 

concentrada e à flexão, quando comparado aos blocos cerâmicos (BC) e de EPS, que 

são comumente empregados na construção de lajes pré-moldadas (ROQUE, 2015), 

o que demonstra a grande potencialidade de utilização deste material. A avaliação de 

lajes produzidas com este bloco demonstrou que não há alteração do comportamento 

mecânico da estrutura, em comparação com as soluções tradicionais (LIMA et al., 

2018). 
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Figura 8 - Exemplo de elemento de enchimento para lajes, feito em material compósito. 

 

Fonte: (LIMA et al., 2018). 

 

Figura 9 - Curvas carga/deslocamento do ensaio de flexão com carga centrada nos elementos 

de enchimento. 

 

Fonte: (ROQUE, 2015). 

 

Diante desses estudos com fibras vegetais, Leite (2019) produziu fôrmas 

permanentes com compósito reforçado com 4% e 6% de fibras curtas de sisal (40 

mm), reduzindo as dimensões de uma viga de concreto armado (Figura 10A). Essas 

fôrmas compósitas possuíam 2,20 m de comprimento e espessura de cobrimento igual 

a 20 mm, além de serem autoportantes, segundo a Figura 10B. Isso significa que é 

possível dispensar, também, acessórios de estruturação e nivelamento, e o 
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cimbramento que corresponde à estrutura do molde e ao escoramento (LEITE, 2019). 

Dessa maneira, conforme Leite (2019), a Figura 11 apresenta a curva carga em função 

da flecha no ensaio de flexão das fôrmas permanentes sob aplicação de carga 

distribuída. 

 

Figura 10 - (A) Viga de concreto armado e (B) fôrma permanente com fibras de sisal. 

  

(A) (B) 

Fonte: (LEITE, 2019). 

 

Figura 11 - Flexão de fôrmas permanentes com carga distribuída. 

 

Fonte: (LEITE, 2019). 
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Leite (2019) mostrou que o comportamento mecânico das fôrmas permanentes 

foi influenciado pelo teor de fibras de sisal. Isso ocorre, pois a fôrma permanente 

substitui cerca de 31,6% da área da seção transversal do concreto (referência), e o 

uso de elementos construtivos com 4% (F4) e 6% (F6) de fibras de sisal reduziu a 

deformabilidade da viga na flexão, conforme a Figura 11 (LEITE, 2019). Entretanto, a 

utilização dos elementos contrutivos, em vigas de concreto armado, com 6% de fibras 

apresentaram ganho de resistência após a abertura da primeira fissura, o que não 

ocorreu com a adição de 4% dessas fibras, mesmo assim, ambas as fôrmas 

permanentes mantiveram a integridade e a tenacidade do elemento estrutural (LEITE, 

2019). 

O desenvolvimento de elementos construtivos, em compósitos cimentícios 

reforçados com fibras vegetais, que possam ser utilizados como fôrmas permanentes, 

traz uma perspectiva de inovação tecnológica, principalmente, no âmbito sustentável. 

Com isso, o uso de fibras de sisal nesses compósitos é uma alternativa para diminuir 

a geração de resíduos e, consequentemente, reduzir o impacto ambiental. 

 

2.2 FIBRAS DE SISAL EM MATRIZES CIMENTÍCIAS 

As fibras vegetais (lignocelulósicas), extraídas das folhas do sisal (Agave 

Sisalana) e cultivadas no semiárido brasileiro, têm sido usadas para o reforço de 

compósitos de matriz cimentícia (LIMA et al., 2017), sendo que uma de suas principais 

vantagens é a excelente resistência à tração, da ordem de 400 MPa (LIMA et al., 

2018). 

As fibras de sisal absorvem água, porque são materiais de natureza hidrofílica, 

devido ao alto teor de polissacarídeos (celulose, hemicelulose e lignina) e por 

apresentarem grupos polares (hidroxilas) nas suas estruturas, o que influencia na 

interface fibra-matriz (MEGIATTO JR., 2006; JOHN; THOMAS, 2008; FARUK et al., 

2012). O centro da célula, onde se encontra o lúmen, que dá à fibra de sisal uma 

estrutura porosa, é responsável pela grande capacidade de absorção de água livre e 

pode induzir uma variação volumétrica das fibras no interior do compósito, levando ao 

desenvolvimento de tensões internas e perda de aderência (KABIR et al., 2012; 

CÉLINO et al., 2014). A partir disso, infere-se que quanto maior o teor de fibras 
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adicionado a uma matriz, maior será a quantidade de água absorvida por elas, o que, 

por sua vez, influencia no índice de absorção de água do compósito. 

A estrutura celular dessas fibras vegetais é integrada por duas camadas 

principais: uma parede primária formada durante o crescimento da célula (representa 

cerca de 10% da seção total) (KABIR, 2012; CÉLINO et al., 2014); e uma parede 

secundária, de maior proporção (90%), que é subdividida em outras três camadas (S1, 

S2 e S3). Cada camada é composta por microfibrilas de celulose cristalina, conforme 

a Figura 12 (KABIR, 2012; CÉLINO et al., 2014). A camada S3, mais interna, forma o 

vazio conhecido por lúmen. A parede celular secundária é envolvida pela primária, 

uma camada não cristalina de lignina e hemicelulose (SAVASTANO JR., 2000; 

FAGURY, 2005). 

 

Figura 12 - Representação da estrutura celular de uma fibra vegetal. 

 

Fonte: (Adaptado de KABIR, 2012). 

 

Segundo Silva (2017a) existem três formas de presença de água nas fibras, são 

elas: água livre ou capilar (relacionada com a presença de poros permeáveis que 

aumenta a área dos lúmens e favorecem o fluxo de água); água adsorvida ou 

impregnada (forma ligações secundárias do tipo Van der Waals); água de constituição 

ou de ligação (baseada na reação química entre os grupos polares dos componentes 

químicos das fibras com as moléculas de água). 
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De acordo com Agopyan et al. (2005), Savastano Jr. e Agopyan (1999), a relação 

água-aglomerante (w/agl) influencia no transporte de água por absorção, em 

compósitos cimentícios reforçados com fibras vegetais, pois, à medida que essa 

relação aumenta, a porosidade dos compósitos também aumentam. Esse mecanismo 

de transporte ocorre devido à diferença de umidade ou devido à tensão superficial 

atuante nos poros capilares (BERTOLINI et al., 2004). 

O transporte de água também pode acontecer por difusão pelas fibras. Segundo 

Silva (2006), isso ocorre devido a um gradiente de concentração e depende dos 

seguintes fatores: polaridade da estrutura da molécula, presença de compostos 

químicos que possam formar ligações do tipo pontes de hidrogênio com a água, grau 

de entrecruzamento (caso exista), presença de monômero residual ou outros grupos 

que ataquem as moléculas de água e a cristalinidade. 

A permeabilidade da água é outro mecanismo de transporte que ocorre por 

diferença de pressão e que influencia em compósitos cimentícios reforçados com 

fibras vegetais, pois, ela diminui ou aumenta dependendo da capacidade da absorção 

de água da fibra. Conforme Tonoli et al. (2011), a permeabilidade tem relação com a 

resistência à penetração de agentes deletérios e, também, com as propriedades da 

microestrutura como, por exemplo, o empacotamento das partículas e a conectividade 

entre os poros permeáveis. 

O conhecimento sobre esses mecanismos de transporte de água se torna 

imprescindível para a observação dos fenômenos de degradação e para a análise de 

durabilidade de estruturas que utilizam compósitos vegetais. Segundo Lima (2004), 

os principais problemas de durabilidade dos compósitos reforçados com materiais de 

origem vegetal estão relacionados à deterioração e enfraquecimento da fibra, 

causados por uma combinação de diversos fenômenos, como, por exemplo, o ataque 

alcalino e a mineralização da fibra, devido à migração de produtos de hidratação do 

cimento para o lúmen, e variação volumétrica da fibra devido à alta absorção de água. 

A fim de reduzir a capacidade de absorção de água pela fibra de sisal, melhorar 

a sua aderência com a matriz, devido à diminuição da variação volumétrica, e o 

comportamento mecânico do compósito, diversos tratamentos têm sido propostos a 

esse material como, por exemplo, a hornificação. Esse beneficiamento físico das 

fibras de sisal corresponde a ciclos sucessivos de molhagem, imersão em água à 

temperatura ambiente durante 3 horas, e secagem em uma estufa à 80ºC por 16 
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horas, conforme a metodologia desenvolvida por Ferreira et al. (2012) e adotada por 

Santos e Lima (2013), Roque (2015), Ferreira et al. (2017), Lima et al. (2018) e Leite 

(2019). 

Dentre os benefícios promovidos pela hornificação, destacam-se a redução do 

lúmen e a expansão das paredes celulares, as quais reduzem a capacidade de 

inchamento das fibras (FERREIRA et al., 2012). A hornificação também contribui para 

a durabilidade de fibras vegetais usadas em matrizes cimentícias devido à redução de 

produtos hidratados do cimento no interior do lúmen, o que evita a mineralização das 

fibras e a degradação da celulose em ambientes alcalinos (BALLESTEROS et al., 

2017). Além disso, esse beneficiamento físico dispensa a utilização de produtos 

químicos, os quais podem proporcionar danos à natureza quando descartados. 

Os efeitos desse tratamento físico dependem do número de ciclos realizados e 

do tipo de fibra  vegetal, em decorrência principalmente da composição química de 

cada uma. No trabalho desenvolvido por Ferreira et al. (2017), os números de ciclos 

de hornificação variaram de 5 a 10 vezes e foi observado que a estrutura morfológica 

das fibras apresentaram delaminação entre as fibrocélulas e a lamela média para as 

espécies juta e curauá, diferentemente da fibra de sisal. Esse comportamento está 

relacionado com o maior percentual de celulose encontrado nas fibras de juta e 

curauá, promovendo o enrijecimento precoce desta estrutura, em comparação às 

fibras de sisal as quais mantiveram estabilidade dimensional durante os ciclos de 

hornificação (FERREIRA et al., 2017). 

De acordo com Toledo Filho et al. (2009), existem, também, algumas técnicas 

que contribuem para o aumento da durabilidade e vida útil dos materiais compósitos 

reforçados com fibras vegetais, pois reduz-se o ataque alcalino e o efeito de 

mineralização da fibra, que contribuiriam para a perda de aderência entre a fibra e a 

matriz. A primeira delas é a substituição total do cimento Portland por um aglomerante 

de baixa alcalinidade, sem clínquer, a partir de escória de alto forno ativada com 

sulfato de cálcio (SAVASTANO et al., 2002). A adição de sílica ativa, que não danifica 

à matriz cimentícia (TOLEDO FILHO et al., 2003) e a substituição parcial ao cimento 

Portland por materiais pozolânicos, que são empregados com objetivo de consumir o 

hidróxido de cálcio (gerado pela hidratação do cimento e que reduz a alcalinidade da 

matriz), que é um agente degradante das fibras naturais (TOLEDO FILHO et al., 2009; 

SILVEIRA, 2018). 
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As adições pozolânicas como, por exemplo, a sílica ativa e cinza volante 

contribuem para a durabilidade devido a dois efeitos: a reação pozolânica (efeito 

químico) na formação do C-S-H que é um componente que ocupa um volume maior, 

preenchendo os poros na pasta de cimento ou efeito fíler (físico), aumentando, assim, 

a resistência mecânica do material. Isso provoca diminuição da entrada de agentes 

agressivos, devido à redução da interconectividade dos poros (RIBEIRO et al., 2018). 

Uma vez mitigada a degradação das fibras vegetais (por mineralização e por 

ataque alcalino), verifica-se que os compósitos com fibras de sisal apresentam grande 

potencialidade para aplicações em elementos construtivos. Isso ocorre pois, com a  

melhoria da aderência entre a fibra e a matriz, é possível aumentar o controle de 

fissuração e a diminuir a entrada de agentes deletérios, principalmente, pela zona de 

transição. 

Nesse sentido, os avanços obtidos com as pesquisas acerca da possibilidade de 

diminuição da degradação das fibras de sisal, contribuem para as discussões 

sobreutilização de matrizes autoadensáveis, com adições de 4% e 6% de macrofibras 

(40 mm) , em massa de aglomerante, o que resulta na produção de um material com 

maior resistência à flexão, capacidade de múltipla fissuração e ganho de tenacidade 

(LIMA et al., 2018; LEITE, 2019). 

 

2.3 DURABILIDADE DO CONCRETO ARMADO 

Segundo Ribeiro (2010), a proteção dos ataques externos que o concreto 

garante ao aço, por meio do cobrimento adequado, baseia-se no impedimento da 

formação de células eletroquímicas, através de proteção física e química, 

principalmente devido ao elevado pH do cimento. Isso mostra que a durabilidade de 

uma estrutura é a capacidade de esta oferecer o desempenho requerido durante um 

período de vida útil desejado, conforme a influência dos agentes agressivos (CEB-

FIP, 2006). 

 

2.3.1 Estruturas dos poros e mecanismos de transporte 

A porosidade do concreto é um dos principais fatores que afetam a durabilidade 

das estruturas de concreto armado (METHA; MONTEIRO, 2014).  Desse modo, a 
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Figura 13 apresenta as dimensões dos poros na pasta de cimento hidratada (RIBEIRO 

et al., 2018). 

 

Figura 13 - Dimensões dos poros na pasta de cimento hidratada. 

 

Fonte: (RIBEIRO et al., 2018). 

 

De acordo com Ribeiro et al. (2018), os poros são divididos em: interlaminares 

ou interpartículas (pouco acessíveis); capilares (oriundos da saída de água livre no 

concreto); macroporos ou de compactação (controladores de tensão e influenciam na 

resistência e permeabilidade da pasta de cimento hidratada, sendo eles de ar 

aprisionado e de ar incorporado); e os microporos ou poros de gel (responsáveis pela 

retração por secagem e pela fluência), conforme a Figura 13. 

Dentre os vazios presentes no concreto, os macroporos e, principalmente, os 

poros capilares são os que mais influenciam na durabilidade do concreto, segundo a  

Figura 13, pois os capilares favorecem a penetração de agentes agressivos no interior 

do concreto, porque normalmente são interconectados (RIBEIRO et al., 2018). 

De acordo com Azzini et al. (1989), o tamanho do lúmen de uma fibra de sisal é 

na ordem 5,99 µm e Savastano Jr (2000) afirma que essa cavidade central de seção 

elíptica têm dimensões variando entre 5 µm e 10 µm. Comparando-se o tamanho do 

lúmem com as dimensões dos poros existentes na pasta de cimento hidratada (Figura 

13), é perceptível que o compontente da fibra de sisal encontra-se na faixa de poros 

capilares, em que é possível a entrada de agentes deletérios pelo lúmen. Desse modo, 

Savastano Jr. (2000) afirma que as lacunas e os lúmens são responsáveis pelos poros 
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permeáveis nas fibras vegetais, o que eleva a capacidade de absorção de água pelas 

fibras. 

Savastano Jr. (2000) também diz que a zona ou auréola de transição, região da 

pasta de aglomerante próximo à fibra, apresenta espessura entre 10 µm e 100 µm. 

Isso mostra que, de maneira comparativa com os poros na pasta de cimento hidratada, 

a zona de transição também é classificada como poros capilares, isto é, a dimensão 

dessa é relevante para a durabilidade dos compósitos cimentícios com fibras vegetais. 

Existem quatro mecanismos de transporte de líquidos e gases pelos poros do 

concreto: permeabilidade, absorção capilar, difusão e migração iônica. Mendes (2009) 

afirma que a permeabilidade ocorre quando um líquido ou gás passa através de um 

sólido poroso sob uma diferença de pressão. De acordo com Ribeiro et al. (2018), a 

conexão entre os poros é a principal causa para permeabilidade da pasta de cimento, 

que reduz com a evolução da hidratação, devido ao tamponamento de poros. 

A absorção capilar é o fluxo de um fluido devido a um gradiente de umidade ou 

transporte de líquidos e à tensão superficial atuante nos poros capilares do concreto. 

Isso ocorre, porque as matrizes cimentícias apresentam uma microestrutura de poros 

capilares e as tensões existentes nestes poros gerarão forças de sucção, resultando 

no transporte destes fluídos (BERTOLINI et al., 2004). 

Conforme Pinto (2016), a difusão é a movimentação espontânea de íons ou 

moléculas que acontece devido a um gradiente de concentração em que eles se 

difundem da região de maior concentração para a de menor concentração. A migração 

iônica é o movimento dos íons, que utiliza como força motriz a diferença de potencial 

(ddp), possibilitando o deslocamento dos íons presentes até que se neutralize o efeito 

da ddp (RIBEIRO et al., 2018). 

A partir do que foi apresentado, percebe-se, na Figura 14, uma associação entre 

a dimensão do tamanho de poros, sua relevância para a durabilidade (capilares e 

macroporos) e os mecanismos de transporte. Isso mostra que os poros com 

dimensões entre 10-7 e 10-2 m contribuem para a entrada de agentes agressivos por 

meio de permeabilidade, difusão, migração iônica e capilaridade, já os poros inferiores 

a 10-7 m, favorecem o transporte de massa por meio de difusão gasosa, difusão e 

migração iônica. 
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Figura 14 - Dimensão dos poros associada aos poros capilares e capilares e os mecanismos 

de transporte. 

 

Fonte: (RIBEIRO et al., 2018). 

 

2.3.2 Importância do cobrimento das armaduras 

O cobrimento do concreto tem a finalidade de proteger as armaduras da ação de 

agentes deletérios provenientes do ambiente. Ele é o principal responsável pela 

durabilidade e vida útil das estruturas de concreto armado, protegendo o aço tanto de 

maneira física quanto química (HELENE, 1986; DAL MOLIN, 1988; TAKATA, 2009). 

A fim de proteger essas estruturas do uso inadequado quanto aos eventuais 

impactos mecânicos, isto é, uma proteção física, o cobrimento evita a exposição das 

armaduras ao ambiente, consequentemente, dificulta o contato destas com agentes 

agressivos, o que ocorre por meio de poros e fissuras do concreto (TAKATA, 2009). 

Dessa maneira, esse cobrimento de concreto precisa ter qualidade e espessura 

suficientes para impedir a corrosão. 

Já a proteção química, de acordo com a Equação (1), é propiciada pela película 

protetora de ferrato de cálcio (CaO.Fe2O3), na armadura, formada em ambiente 

alcalino a partir da reação entre hidróxido férrico [Fe(OH)3] e o hidróxido de cálcio ou 

portlandita [Ca(OH)2], o que mantém o aço no estado de passivação (HELENE, 1986). 

Essa proteção do aço no interior do concreto pode acontecer, entre outras 

manifestações patológicas, contra a carbonatação e o ataque de cloretos. No que diz 

respeito à carbonatação ela pode ser estimada pelas condições apresentadas no 

Diagrama de Pourbaix, conforme a Figura 15. 

 
2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝑂. 𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝐻2𝑂    (1) 
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Esse diagrama (Figura 15) indica três possibilidades de evitar a corrosão do aço, 

são elas: elevar o potencial de corrosão em qualquer meio de pH acima de 2, de 

maneira que o aço fique na região de passivação, usando inibidores anódicos; reduzir 

o potencial de corrosão de modo que o aço passe para a região de imunidade, 

utilizando proteção catódica; e manter o aço da zona de passivação, em que o pH do 

meio varia de 10,5 a 13, isto é, o pH naturalmente proporcionado pela alcalinidade do 

concreto, desde que este seja compacto e homogêneo (RIBEIRO et al., 2018). 

 

Figura 15 - Diagrama de Pourbaix simplificado para o sistema ferro-água a 25°C. 

 

Fonte: (RIBEIRO et al., 2018). 

 

A proteção química contra a corrosão do aço por ação dos cloretos, por sua vez, 

pode ser estimada pela alteração no Diagrama de Pourbaix, para as condições 

apresentadas na Figura 16. Essa modificação no diagrama apresenta redução na 

zona de passivação provocada pela influência dos íons cloro. Além disso, há 

crescimento da zona de corrosão, composta por uma região de corrosão por pites, 

comum em armaduras de aço e o surgimento da zona intermediária de passividade 

imperfeita (RIBEIRO et al., 2018). 
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Figura 16 - Diagrama de Pourbaix simplificado para o sistema ferro-água com cloretos (355 

ppm). 

 

Fonte: (RIBEIRO et al., 2018). 

 

Considerando a possibilidade de proteção física e química do cobrimento para 

as estruturas de concreto armado, o cobrimento nominal das armaduras pode variar 

de 25 a 50 mm, em função das classes de agressividade do ambiente, como mostra 

a Tabela 1. A definição do cobrimento nominal é fundamental para determinação da 

durabilidade e vida útil da estrutura de concreto exposto às diversas classes de 

agressividade ambiental, conforme NBR 6118 (ABNT, 2014a). 

 

Tabela 1 - Cobrimento nominal das armaduras, em função das classes de agressividade, de 

acordo com a NBR 6118:2014. 

Tipo de 
estrutura 

Componente 
ou elemento 

Classe de agressividade ambiental 

Concreto 
armado 

Viga 

I 
Fraca 

II 
Moderada 

III 
Forte 

IV 
Muito forte 

Cobrimento nominal (mm) 

25 30 40 50 

Fonte: Adaptado de (ABNT, 2014a). 

 

A NBR 15575 (ABNT, 2013) define que a vida útil de projeto (VUP) de uma 

estrutura deve ser igual a, no mínimo, 50 anos, podendo ser de 63 anos (intermediário) 

ou 75 anos (superior), a depender da importância e da especificidade da estrutura. 
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Por outro lado, a norma não indica como essa VUP deve ser alcançada, trazendo 

apenas indicativos de que devem ser feitas análises de projetos, realizados ensaios 

preditivos e aplicados modelos de previsão de vida útil. Isso leva os pesquisadores a 

desenvolverem técnicas de avaliação de durabilidade e estimativa de vida útil das 

estruturas em concreto armado, pois, ainda não existem parâmetros normatizados a 

seguir em nível nacional. 

 

2.3.3 Carbonatação 

Quando os compostos alcalinos do concreto, hidróxidos de cálcio [Ca(OH)2 ou 

portlandita], de potássio (KOH) e de sódio (NaOH), na presença de umidade, reagem 

com o dióxido de carbono (CO2), o gás sulfídrico (H2S) e o dióxido de enxofre (SO2), 

contribuem para a formação do carbonato de cálcio, que reduz o pH da solução 

existente nos poros do concreto (HOUST; WITTMANN, 2002; ISAIA et al., 2005; 

GENTIL, 2007). Outros compostos da pasta de cimento hidratada (silicato de cálcio 

hidratado e aluminatos) também podem reagir com o dióxido de carbono e formar o 

carbonato de cálcio, que é o principal produto da carbonatação (TAYLOR, 1997). 

A carbonatação se inicia com a entrada do dióxido de carbono nos poros do 

concreto e sua dissolução em água, com posterior reação com o H+ disponível, 

levando à formação de CO3
2-, conforme Equação 2 (MONTEMOR et al., 2002). 

 

𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ → 𝐶𝑂3

2− + 2𝐻+   (2) 

 

Em seguida, na solução dos poros do cimento, são disponibilizados os íons OH- 

e Ca2+, principalmente oriundos da dissolução do hidróxido de cálcio (Equação 3) e, a 

seguir, o CO3
2- reage com o Ca2+, formando o carbonato de cálcio, segundo a Equação 

4 (MONTEMOR et al., 2002). 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎2+ + 2𝑂𝐻−      (3) 

 

𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑂3
2− → 𝐶𝑎𝐶𝑂3      (4) 
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A seguir, ocorre a reação com silicato de cálcio hidratado (C-S-H), de acordo 

com a Equação 5 e coma as fases aluminatos (C4AHx), segundo a Equação 6, sempre 

produzindo carbonato de cálcio e água (TAYLOR, 1997). 

 

2𝑆𝑖𝑂2. 3𝐶𝑎𝑂. 3𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑂2 → 2𝑆𝑖𝑂2 + 3𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 3𝐻2𝑂   (5) 

ou 

4𝐶𝑎𝑂. 𝐴𝑙2𝑂3. 13𝐻2𝑂 + 4𝐶𝑂2 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 4𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 10𝐻2𝑂  (6) 

 
Assim, de forma resumida, a carbonatação pode ser representada pela Equação 

7 (MONTEMOR et al., 2002). 

 
𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂     (7) 

 

A carbonatação de compostos KOH e NaOH presentes no cimento hidratado, é 

semelhante à ocorrida nos Ca(OH)2, tendo as equações resumidas apresentadas nas 

Equações (8) a (11), conforme Houst e Wittmann (2002): 

 

2𝐾𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) → 𝐾2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂     (8) 

 

𝐾2𝐶𝑂3 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐾𝑂𝐻     (9) 

 

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂      (10) 

 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻     (11) 

 

Em situações excepcionais, quando há excesso de CO2 na presença de água, é 

possível a formação do bicarbonato de cálcio, conforme Equação 12, o que favorece 

a ocorrência de um processo corrosivo do aço de maneira catastrófica, devido ao 

comportamento ácido, que reduz o pH do concreto (MONTEMOR et al., 2002). 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2     (12) 

 

Existem alguns fatores que influenciam na velocidade de carbonatação. São 

eles: a relação água-cimento (o fluxo de água e de CO2 ocorre entre os poros 
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interconectados); o consumo e tipo de cimento (associados à reserva alcalina 

presente na matriz cimentícia hidratada); a presença de adições minerais (devido aos 

efeitos fíler e pozolânico), as condições de cura mais eficientes (promovem a 

hidratação do cimento); a presença de fissuras (permitem a entrada mais rápida de 

agentes agressivos); a concentração de CO2, a umidade relativa do ar, o grau de 

saturação dos poros e a temperatura (em condições específicas) (SILVA, 2017b; 

RIBEIRO et al., 2018). 

A formação dos carbonatos não deteriora o concreto, uma vez que os produtos 

carbonatados têm um peso molar maior que os compostos da pasta de cimento 

hidratada, resultando em um refinamento dos poros, aumentando a sua resistência e 

dificultando a entrada de agentes agressivos. Porém, durante a sua formação, ocorre 

o consumo dos álcalis da pasta cimentícia, reduzindo o pH (alcalinidade), o que 

modifica as condições de estabilidade química da película passivadora do aço e, 

consequentemente, provoca a corrosão (RIBEIRO et al., 2018). 

Além disso, a carbonatação contribui para liberação de cloretos ligados na matriz 

do concreto. Isso ocorre, pois, a diminuição do pH auxilia o rompimento das ligações 

entre o aluminato tricálcio (C3A) e os íons cloro, tornando-os disponíveis para 

aumentar a corrosão (BROOMFIELD, 2006). 

A carbonatação ocorre nos compósitos com fibras, de maneira semelhante ao 

concreto armado, através da difusão de dióxido de carbono pelos poros não saturados 

da matriz de cimento, e através de sua reação com os produtos de hidratação do 

cimento Portland, principalmente hidróxido de cálcio e fases C-S-H (PIZZOL et al., 

2014). 

Nos concretos e argamassas reforçados com fibras vegetais a carbonatação 

pode melhorar a durabilidade desses, diferentemente do concreto armado, pois com 

a diminuição da alcalinidade da matriz devido à redução do teor de hidróxido de cálcio, 

ou seja, diminui o pH do meio, o que resulta em maior quantidade de carbonato de 

cálcio, que é um composto insolúvel em água e mais denso que o hidróxido de cálcio 

e torna o meio menos agressivo para as fibras (TOLEDO FILHO et al. 2003; ALMEIDA 

et al., 2010; ALMEIDA et al., 2013). Isso torna o compósito menos poroso, o que 

contribui para a melhoria das propriedades mecânicas da matriz cimentícia (TONOLI 

et al., 2010; NEVES JUNIOR, 2014) e dificulta a entrada de outros agentes agressivos 

como, por exemplo, os íons cloro. Logo, de acordo com Tonoli et al. (2011) e Neves 



26 

 

Junior et al. (2017) a carbonatação acelerada em compósitos cimentícios apresenta-

se como uma alternativa de sequestro de carbono, o que contribui ainda mais para 

caráter sustentável dos compósitos com fibras vegetais. 

De acordo com Ferrara et al. (2017), foi demonstrado que as fibras vegetais, 

devido às suas estruturas porosas, favorecem a carbonatação, cujos produtos desse 

fenômeno selam as fissuras e se reconstroem através da matriz, melhorando a 

interação fibra-matriz, contribuindo assim para a recuperação das propriedades 

mecânicas do compósito. 

Existem diversos métodos para avaliar a frente de carbonatação. Dentro desse 

contexto, estão os prismas de Nicol, a difração de raios X (DRX), a análise térmica 

diferencial (DTA), termogravimetria (TG/DTG) e observação microscópica, entretanto, 

os indicadores de pH à base de fenolftaleína e timolftaleína são os mais utilizados 

(ISAIA et al., 2005; RIBEIRO et al., 2018). Além da aspersão de fenolftaleína e da 

DRX (RAMLI, KWAN; ABAS, 2013), a TG/DTG (PIZZOL et al., 2014) existem outros 

métodos que são utilizados para avaliar e complementar a análise da frente de 

carbonatação em compósitos reforçados com fibras vegetais, são eles: o 

envelhecimento acelerado associado aos ciclos de molhagem e secagem (CORREIA 

et al., 2016); e a microscopia eletrônica de varredura (MEV) (RAMLI, KWAN; ABAS, 

2013; PIZZOL et al., 2014). 

Para se realizar o estudo da carbonatação, costuma-se utilizar câmaras de 

carbonatação, a fim de acelerar o fenômeno. Apesar de não existirem normas 

nacionais, existem três normas internacionais que tratam dos procedimentos de 

exposição dos corpos de prova, são elas: a ISO 1920-12 (ISO, 2015), a RILEM CPC-

18 (RILEM, 1988) e a EN 13295 (CEN, 2004). A ISO 1920-12 (ISO, 2015) utiliza uma 

concentração de CO2 de (3,0 ± 0,5)%, temperatura de (27 ± 2)˚C e umidade de (65 ± 

5)%, devendo o fluxo de dióxido de carbono ser unidirecional e os corpos de prova 

serem prismáticos (SILVA et al., 2009; DILONARDO et al. 2015). 

 

2.3.4 Corrosão por ação dos cloretos 

Segundo Kumar et al. (2017) a quantidade de cloretos necessária para iniciar a 

corrosão é parcialmente dependente do valor do pH da água nos poros do compósito 
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em que, se o pH for inferior a 11,5, pode ocorrer corrosão das armaduras, do contrário 

pode não haver corrosão. 

De acordo com Cascudo (1997) e Ribeiro et al. (2018), os íons cloro podem estar 

no concreto de três maneiras: adsorvidos fisicamente na superfície dos poros 

capilares; quimicamente combinados ao aluminato tricálcio (C3A) formando o 

cloroaluminatos de cálcio (C3A.CaCl2.10H2O) ou sal de Friedel; e livres na solução 

contida nos poros, sendo mais disponíveis para reagir.  

Os íons cloro podem destruir a película passivadora das armaduras, 

proporcionada pelo meio alcalino e acelerar permanentemente a corrosão, porque os 

cloretos livres não são consumidos na reação, apenas formam um composto 

intermediário e são liberados, conforme pode ser visualizado nas Equações 13 e 14 

(HELENE, 1999 apud RIBEIRO 2010). 

 

𝐹𝑒3+ +  3𝐶𝑙− → 𝐹𝑒𝐶𝑙3 +  𝐻2𝑂     (13) 

 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝑂𝐻− → 3𝐶𝑙− +  𝐹𝑒(𝑂𝐻)3     (14) 

 

A velocidade do transporte de íons cloro no concreto é influenciada por diversos 

fatores. Em ambientes agressivos, os fatores preponderantes que influenciam nessa 

velocidade e consequentemente, na durabilidade do concreto são: a relação água-

cimento (rede interconectada de poros); a composição química e a finura do cimento; 

a efetividade da cura do concreto; o teor de argamassa no concreto; e a presença de 

adições minerais como, por exemplo, a sílica ativa que reduz a porosidade total, a 

distribuição e a interconectividade dos poros (efeito físico) (RIBEIRO et al., 2018). Já 

a cinza volante, por ser rica em aluminatos, pode favorecer a fixação de cloretos, com 

a formação do sal de Friedel, o que também pode levar a uma diminuição da 

porosidade do concreto (CHOUSIDIS et al., 2015). 

Segundo Banthia e Bhargava (2007), Bhargava e Banthia (2008) e Ramli, Kwan 

e Abas (2013) os íons de cloro penetram nos compósitos reforçados com fibras 

vegetais através de absorção e difusão, e quando a água livre evapora, os íons cloreto 

permanecem no compósito. Além disso, durante a evaporação, o movimento da água 

livre da superfície interna para a externa também ajuda a transportar os cloretos para 
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a camada externa (RAMLI, KWAN; ABAS, 2013) e a penetração de cloretos também 

depende da permeabilidade do compósito à água (BANTHIA; BHARGAVA, 2007; 

BHARGAVA; BANTHIA, 2008). 

A adição de fibras de sisal na matriz promove aspectos positivos e negativos 

quanto à durabilidade dos compósitos cimentícios. De maneira negativa, é possível 

que as fibras vegetais funcionem como caminhos preferenciais para entrada de 

agentes agressivos como, por exemplo, os íons cloro tanto pelo lúmen da fibra, 

durante a absorção de água, quanto pelos poros existentes na zona de transição entre 

as fibras e a matriz cimentícia (COSTA, 2015). Entretanto, as fibras retardam o início 

e a propagação de trincas na matriz de compósito sob tensão e deformação última, o 

que pode reduzir a entrada de agentes deletérios (BANTHIA; BHARGAVA, 2007; 

BHARGAVA; BANTHIA 2008; SAPPAKITTIPAKORN; BANTHIA, 2012; BONATO, 

2014). 

Entretanto, as fibras controlam a propagação de fissuras na matriz cimentícia, o 

que pode dificultar a entrada de agentes externos nesses compósitos. Para isso, é 

importante que o processo de mistura desses compósitos consiga dispersar adequa-

damente a fibra, manter a demanda de água sob controle, além de homogeneizar as 

matérias-primas. Desse modo, é possível aumentar a resistividade elétrica e contribuir 

para a durabilidade de compósitos cimentícios devido à redução da permeabilidade à 

água (CORREIA et al., 2017). 

A fim de mensurar a penetração de cloretos e sua presença no interior do 

concreto, diversas técnicas podem ser utilizadas, conforme será discutido a seguir. 

 

2.3.4.1 Penetração de cloretos 

Ao se considerar a importância da penetração de cloretos no concreto para a 

sua durabilidade, torna-se imprescindível avaliar como se dá a entrada destes íons. 

Os principais métodos de ensaios preditivos que estão associados ao transporte de 

cloretos são: a avaliação do grau de penetração dos íons cloro através da carga total 

passante (ASTM, 2018); o teste nórdico padrão, normatizado pela NT BUILD 492 

(NORDTEST, 1999); a avaliação da migração de cloretos por meio do aparato (Figura 

17), sugerido por Andrade (1993) e desenvolvido por Ribeiro (2010). 
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Figura 17 - Esquema de montagem do aparato de migração de cloretos. 

 

Fonte: (RIBEIRO et al., 2018). 

 

Dentre os métodos citados, o aparato de migração de cloretos (Figura 17) se 

destaca pela baixa tensão aplicada durante a execução do ensaio. A migração ocorre 

em uma ddp de 12V aplicada com uma fonte de corrente contínua, através de 

eletrodos contidos nas células catódica (NaCl) e anódica (água destilada e 

deionizada) (RIBEIRO et al., 2018). Esse método tem como referência a ASTM C1202 

(ASTM, 2018), mas, difere desta em três quesitos: a diferença de potencial elétrico 

aplicada é inferior à qual a Norma indica (que seja de 60V); não há contato entre o 

eletrodo e o corpo de prova; e a leitura de concentração de íons cloro na célula 

anódica é verificada a cada 24h (até o instante em que haja um equilíbrio das 

concentrações de íons em ambas soluções), diferentemente da Norma em que a 

duração do ensaio é de 6h, com leitura da carga total passante a cada 30 min. 

A avaliação da migração de cloretos por meio do aparato sugerido por Andrade 

(1993) e desenvolvido por Ribeiro (2010) determina o coeficiente de difusão no regime 

estacionário e é possível classificar o concreto conforme os limites estabelecidos por 

Nilsson et al. apud Gjorv (2015), conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classificação do concreto quanto à resistência à penetração de cloreto de acordo 

com os limites propostos por Nilsson et al. apud Gjϕrv (2015). 

Coeficientes de difusão (Dns x 10−8cm2/s) Resistência à penetração de cloretos 

< 2,5 Extremamente alta 

2,5 a 5 Muito alta 

5 a 10 Alta 

10 a 15 Moderada 

> 15 Baixa 

Fonte: (O AUTOR). 
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No que diz respeito a avaliação de penetração de cloretos em compósitos 

reforçados com fibras vegetais, foram encontradas pesquisas que utilizaram o método 

regulamentado pela ASTM C1202, segundo a ASTM (2018) (DE GUTIÉRREZ; DÍAZ; 

DELVASTO, 2005; SAPPAKITTIPAKORN; BANTHIA, 2012; PRIYA; THIRUMALINI, 

2018). Além disso outras investigações indicam a possibilidade de utilização das 

seguintes técnicas: o teste para determinar o coeficiente de difusão aparente de 

cloretos, normatizado pela ASTM C1556 (ASTM, 2000; SAPPAKITTIPAKORN; 

BANTHIA, 2012; BALASUBRAMANIAN; SENTHILSELVAN; SABARISH, 2016); a 

correlação da migração de cloretos ensaios eletroquímicos como, por exemplo, o 

potencial de meia célula que indica a probabilidade de corrosão, conforme a norma 

ASTM C876 (ASTM, 1998; SAPPAKITTIPAKORN; BANTHIA, 2012); o teste de 

imersão em solução, contendo 10% de cloreto de sódio, em volume (KUMAR et al., 

2017); e o envelhecimento acelerado (RAMLI; KWAN; ABAS, 2013). 

É importante destacar que ainda não foram encontrados registros de pesquisas 

que utilizaram o aparato de migração de cloretos sugerido por Andrade (1993) e 

desenvolvido por Ribeiro (2010), em compósitos cimentícios reforçados com fibras 

vegetais. 

 

2.3.4.2 Resistividade elétrica 

A resistividade elétrica de um material cimentício é uma propriedade que repre-

senta a dificuldade com que a corrente elétrica atravessa esse material, através da 

solução aquosa dos poros (RIBEIRO et al., 2018). Por ser um eletrólito forte, os clo-

retos aumentam a condutividade da solução eletrolítica, diminuindo a resistividade do 

concreto. Assim, ao medir a resistividade, indiretamente é determinado o teor de clo-

retos no concreto, quando saturado. 

Esta técnica tem como base o princípio de Wenner e consiste na aplicação de 

uma diferença de potencial entre dois, quatro ou mais eletrodos, os quais podem ser 

posicionados em faces planas e opostas ou alinhados numa mesma face da amostra, 

pressionados contra a superfície, ou embutidos no interior da estrutura (MOTA, 2016). 

Existem alguns órgãos normatizadores internacionais que trazem valores de re-

ferência da resistividade elétrica do concreto, em função do risco de corrosão, são 

eles: a Norma CEB-192 (FIB, 1989) e o Boletim Europeu COST 509 (COST, 1997), 
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conforme Tabela 3. A Norma americana AASHTO TP 95-14 (AASHTO, 2011) associa 

os resultados de resistividade elétrica do concreto com a probabilidade de penetração 

de íons cloro, conforme mostrado na Tabela 4. 

 

Tabela 3 - Valores de resistividade elétrica do concreto e sua relação com o risco de ocorrên-

cia da corrosão, conforme normatização internacional. 

Resistividade elétrica (kΩ.cm) 
Risco de corrosão 

CEB-192 COST 509 

> 20 > 100 Desprezível 

10 a 20 50 a 100 Baixo 

- 10 a 50 Moderado 

5 a 10 < 10 Alto 

< 5 - Muito Alto 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Tabela 4 - Relação entre resistividade elétrica superficial e penetração de cloretos (AASHTO 

TP 95-14). 

Resistividade elétrica (kΩ.cm) Intensidade de penetração de cloretos 

< 12 Forte 

12 a 21 Moderada 

21 a 37 Fraca 

37 a 254 Muito Fraca 

> 254 Desprezível 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Além do método dos quatros eletrodos (Wenner) conforme (KAKOOEI et al., 

2012; BAEZA et al., 2013; FRAZÃO et al., 2015), duas técnicas têm sido utilizadas 

para avaliar a resistividade elétrica em compósitos cimentícios reforçados com fibras. 

A primeira delas é técnica de dois eletrodos (também pelo método de Wenner) que 

consiste na aplicação de corrente contínua ou alternada entre duas sondas metálicas 

embutidas na amostra conforme, em que é gerada uma ddp previamente definida 

(KOZŁOWSKI; WŁADYKA‐PRZYBYLAK, 2008; NILI; AFROUGHSABET, 2012a; 

2012b; SÖYLEV; ÖZTURAN, 2014; FIALA et al., 2016). A espectroscopia por impe-

dância eletroquímica é outra técnica utilizada para avaliar a resistividade elétrica de 

compósitos com fibras. Esse método consiste na análise da resposta de um material 
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diante da aplicação de um sinal de corrente alternada, para uma varredura de frequên-

cias. Essa resposta dos sistemas eletroquímicos depende da frequência inicial que foi 

aplicada e, com isso, permite a aquisição de informações sobre os processos cinéticos 

ocorridos na interface eletrodo/eletrólito (AFROUGHSABET; OZBAKKALOGLU; 2015; 

SONG et al., 2018). 

No que diz respeito à resistividade elétrica dos compósitos cimentícios reforça-

dos com fibras, sabe-se que é influenciada pela alteração da porosidade que as fibras 

promovem na matriz (KHUSHNOOD et al., 2018). Com isso, este tipo de reforço pode 

facilitar a entrada de agentes deletérios como, por exemplo, os cloretos. Esses íons 

podem passar tanto pela zona de transição entre a fibra e a matriz, quanto pelo lúmen 

das fibras vegetais, já que estas possuem natureza hidrofílica e podem transportar 

agentes agressivos quando absorvem água.  

Verifica-se ainda que a resistividade elétrica está relacionada à estrutura interna 

e à composição química de fibras (KOZŁOWSKI; WŁADYKA‐PRZYBYLAK, 2008). 

 

2.4 DURABILIDADE DE COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS 

2.4.1 Absorção de água 

A avaliação dos parâmetros físicos (coeficiente de absorção, índices de vazios 

e densidade aparente), em argamassas e concretos reforçados com fibras curtas, é 

importante para visualizar o quanto esses materiais permitem ou não a passagem de 

agentes deletérios, em função do teor de fibras na matriz cimentícia. 

 

2.3.1.1 Absorção de água por imersão 

Borges, Motta e Pinto (2019) estudaram concretos (w/c 0,60) com adições de 

0,25% e 0,5% de fibras vegetais (sisal e rami) e de 0,25% de fibras de polipropileno, 

em volume. Essas autoras observaram que à medida que foi elevado os teores de 

fibras vegetais, a absorção e a porosidade também aumentaram, devido à natureza 

da fibra e pela tendência em aumentar a incorporação de ar durante o processo de 

mistura. Entretanto, para o percentual adicionado de fibras de polipropileno, os valores 

de absorção e de porosidade diminuíram. Isso ocorre, pois, a porosidade na interface 

fibra de polipropileno-matriz não foi elevada, devido à sua natureza hidrofóbica, e pelo 
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fato de não haver variações dimensionais no interior da matriz (BORGES; MOTTA; 

PINTO, 2019). 

Tessaro et al. (2015) afirmam que a adição de 2%, 5% e 10% de fibras de 

eucalipto, em massa, nos compósitos cimentícios, contribuem para o aumento dos 

valores de absorção de água e índices de vazios. Azevedo et al. (2020) dizem que o 

aumento do percentual de 2,5%, 5%, 7,5% e 10% de fibras de abacaxi, em massa, 

nos compósitos de matriz cimentícia (w/c 1,2), elevaram os valores de porosidade e 

absorção de água. Dessa maneira, a característica higroscópica dessas fibras 

vegetais torna esses compósitos menos densos e mais susceptíveis à entrada de 

água. 

Lima (2004) avaliou algumas propriedades físicas como porosidade total, 

absorção e massa específica, de compósitos com 1%, 2% e 3% de fibras de sisal, em 

massa, e relação w/agl 0,40. Nessa pesquisa foi verificado que o aumento do 

percentual de fibras influencia na consistência da mistura, em função da redução da  

trabalhabilidade dos compósitos que, consequentemente, possuem maiores 

quantidades de poros no estado endurecido (LIMA, 2004). 

Roque (2015) e Lima et al. (2018) adicionaram 6%, em massa, de fibras curtas 

e dispersas de sisal em compósitos com relação água-aglomerante de 0,35. Esses 

autores perceberam que houve aumento de absorção de água por imersão, o que 

reduziu a densidade aparente e aumentou a porosidade aparente dos compósitos. 

Isso tem relação tanto com a incorporação de ar pelas fibras durante a mistura das 

matérias-primas e lançamento do compósito, quanto com redução da trabalhabilidade 

durante o adensamento e moldagem das amostras (ROQUE, 2015; LIMA et al., 2018). 

Ferreira et al. (2012) e Melo Filho (2012) produziram misturas com 2%, 4% e 6% 

de fibras de sisal, em massa, como reforço de matrizes cimentícias com relações w/agl 

0,40 e 0,45, respectivamente. Esses estudos mostraram que com o aumento do teor 

de fibras, houve crescimento da absorção de água e do índice de vazios dos 

compósitos. Segundo Ferreira et al. (2012) e Melo Filho (2012), a influência das fibras 

nas propredades físicas do compósito tem relação com a dificuldade de dispersar as 

fibras, à medida que são aumentados os percentuais dessas, e com a capacidade de 

incorporação de ar durante a etapa de mistura. 
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Okeola, Abuodha e Mwero (2018) utilizaram 0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0% de fibras 

de sisal, em massa, para uma mesma relação água-cimento (w/c) de 0,47 e as fibras 

foram tratadas por imersão em solução contendo sílica ativa, a fim de aumentar sua 

durabilidade antes de incorporá-las ao concreto. Os resultados indicam que quanto 

maior o teor de fibra adicionada, maior a absorção de água por imersão devido à perda 

de trabalhabilidade, o que dificultou o adensamento, reduziu a densidade e aumentou 

a porosidade (OKEOLA; ABUODHA; MWERO, 2018). Isso pode ter ocorrido tanto pela 

natureza polar e hidrofílica dessas fibras vegetais, quanto pelo aumento das 

proporções de fibras nas misturas estudadas, o que ratifica o estudo de concretos 

reforçados com fibras vegetais desenvolvido por Tessaro et al. (2015), Borges, Motta 

e Pinto (2019) e Azevedo et al. (2020). 

Além disso, a relação água-cimento é outro fator que influencia na porosidade 

do material. Rahmani et al. (2011) e por Hidaya, Mutuku e Mwero (2017) utilizaram 

fibras poliméricas e observaram que a presença de fibras pode levar ao aumento do 

efeito capilar, pois, as fibras desempenham o papel de canais e conduzem a água 

para dentro do concreto, o que facilita a conexão entre poros de modo que a entrada 

da água aumente. Hidaya, Mutuku e Mwero (2017) em consonância com Rahmani et 

al. (2011), afirmam que a dificuldade durante o adensamento, que leva a má adesão 

entre as fibras e a matriz, e isso aumentou o número de poros nas amostras, fazendo 

com que elas absorvessem mais água. Como resultado, isso torna o concreto 

reforçado com fibras poliméricas mais suscetível a danos quando exposto a ambientes 

agressivos e, portanto, tornando esse tipo de concreto menos durável. 

Acredita-se que nessas pesquisas sobre concretos reforçados com fibras 

sintéticas, a entrada da água pode ter ocorrido pela zona de transição formada entre 

as fibras e a matriz, além da presença de agregado graúdos nas misturas e dos 

valores de relações água-cimento de 0,47 e 0,57, o que intensifica ainda mais a 

passagem de água por essa região. 

Afroughsabet e Ozbakkaloglu (2015), contudo, relatam que a adição de 10% 

sílica ativa pode contribuir para a redução significativa da absorção de água por 

imersão do concreto reforçado com fibras de aço, com relação água-aglomerante igual 

0,3, pois, limita a conectividade entre os poros e reduz a porosidade das misturas 

analisadas. Portanto, além da presença de adições pozolânicas em substituição 
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parcial do cimento, a baixa relação água/aglomerante contribuiu para o aumento da 

durabilidade dos materiais estudados. 

 

2.3.1.2 Absorção por capilaridade 

Lima (2004) avaliou a propriedade física de absorção de água por capilaridade 

em compósitos com 1%, 2% e 3% de fibras de sisal e relação w/agl 0,40, em massa. 

Esse autor observou que com o aumento do percentual de fibras, reduziu-se essa 

propriedade, devido à redução do tamanho dos poros ou a interconectividade entre 

eles. Borges, Motta e Pinto (2019) estudaram concretos (w/c 0,60) com adições de 

0,25% e 0,5% de fibras vegetais (sisal e rami), em volume. Essas autoras perceberam 

que houve redução nos valores de absorção de água por capilaridade, em relação ao 

concreto de referência. Dessa maneira, pode ter reduzido a interconexão entre esses 

poros, inclusive por redução das microfissuras na matriz. 

Priya e Thirumalini (2018) observaram que os concretos reforçados com fibras, 

com relação água/cimento 0,32, tiveram redução no coeficiente de absorção capilar 

para nos teores de 0,5 e 1,0% de fibras de sisal e de banana (em volume), entretanto, 

ao se adicionarem 1,5% dessas fibras (também em volume), houve um aumento da 

absorção de água. Esses resultados indicaram que, até certo limite, as fibras 

preenchem os poros presentes no concreto e reduzem a estrutura descontínua dos 

mesmos, reduzindo, assim, o volume de poros capilares, propiciando um melhor 

empacotamento das partículas e, consequentemente, diminuindo a absorção de água 

por capilaridade (PRIYA; THIRUMALINI, 2018). 

É possível, também, que o aumento da absorção e da porosidade capilar 

produzida pela incorporação de fibras em uma matriz, possa ser compensado pela 

presença de adições pozolânicas como, por exemplo, a sílica ativa e a cinza volante, 

mesmo com relações água-aglomerante de 0,52 e 0,64 (DE GUTIÉRREZ; DÍAZ; 

DELVASTO, 2005), como consequência da redução de vazios permeáveis em 

compósitos reforçados, principalmente, com 2,5% de fibras de sisal (em massa). 

Azevedo et al. (2020) analisaram o efeito de 2,5%, 5%, 7,5% e 10% de fibras de 

abacaxi em compósitos de matriz cimentícia. Esses materiais foram produzidos 

relação água-cimento igual a 1,2. E, apesar dessa relação ser considerada alta, os 

autores observaram que o principal fator de influência na absorção de água por 
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capilaridade foi o aumento do percentual de fibras, em massa de cimento. Isso ocorre 

porque a capilaridade nos materiais cimentícios está tanto à porosidade do material 

causado pelas fibras, quanto a presença de “poros ativos”, que consistem em uma 

região de tamanho específico em que ocorre o fenômeno capilar (AZEVEDO et al., 

2020). 

Farooq, Saleem e Ahmad (2017) analisaram que, ao adicionar 0,5% de fibras de 

coco (em massa) em concretos com relação água-cimento igual a 0,5, houve aumento 

da absorção de água, em relação ao concreto de referência. Isso pode ser explicado 

pelo fato de as fibras vegetais (lignocelulósicas) tenderem a absorver água e aumentar 

a zona de transição formada pela presença de fibras e do agregrado graúdo, na 

produção dos concretos. 

Pereira, Figueredo e Bauer (2005), Bolat et al. (2014) e Kim et al. (2015) 

observaram que a adição de fibras sintéticas (em volume), contribuiu para a redução 

da absorção capilar. Esses autores avaliaram que as fibras apresentaram maior 

controle de fissuração do que a amostra de referência (sem fibras). Dessa maneira, 

as fibras sintéticas podem dificultar a entrada de agentes agressivos e contribuirem 

para a melhoria da durabilidade de estruturas de concreto armado que utilizem essas 

fibras em sua composição. 

 

2.4.2 Propagação de ondas ultrassônicas 

A análise de velocidade longitudinal de ondas ultrassônicas em compósitos 

cimentícios reforçados com fibras é relevante para estimar a homogeneidade da 

amostra quanto à sua densidade, porosidade e deformabilidade. 

Conforme Gonçalves (2016), a adição de 2,5%, 3,5% e 5% de fibras de coco em 

concretos (w/c 0,56), provocou redução nas velocidades de ondas longitudinais 

ultrassônicas. Isso acontece devido à incorporação de ar na matriz, durante o 

processo de mistura, e a superfície da fibra, por ser irregular em tamanho e forma, 

interfere na sua aderência com a matriz (GONÇALVES, 2016). Por se tratar de uma 

fibra vegetal, é possível que essas características estejam relacionadas com a 

absorção de água, o que leva ao aumento do índice de vazios. 

Carraro (2018) comparou concretos com 8% de fibras de bambu e de aço, em 

volume e relação água-cimento igual a 0,61. Nesta pesquisa, percebeu que, em 



37 

 

relação ao concreto simples, as fibras de aço reduziram a velocidade de pulso 

ultrassônico, já as fibras de bambu contribuíram o aumento desta. Isso foi possível 

porque, as fibras de bambu tiveram maior aderência com a matriz, do que as de aço. 

Entretanto, foi observado no trabalho que as fibras vegetais apresentaram aumento 

de volume, ou seja, indica que a fibra de bambu absorveu água, sendo este um efeito 

que pode prejudicar o concreto em longo prazo (CARRARO, 2018). 

Em concretos reforçados com fibras sintéticas, pesquisadores observaram uma 

tendência em reduzir a velocidade de pulso ultrassônico à medida que foi aumentado 

os percentuais de fibras. Dentre as causas que levaram à diminuição desta 

propriedade, destacam-se: a modificação da estrutura porosa dos concretos e a 

distribuição não uniforme das fibras na matriz, o que levou ao acúmulo de fibras em 

determinadas regiões das amostras e falta de fibras em outras, causando assim, 

aumento da porosidade dos compósitos (HENRIQUES, 2013); e a influência na zona 

transição formada com a matriz (KIRTHIKA; SINGH; SURYA, 2018). 

Dessa maneira, percebe-se que o aumento do teor de fibras de coco, bambu, 

aço, polímeros e basalto influenciam negativamente na velocidade do pulso 

ultrassônico devido à incorporação de ar na mistura, à presença de vazios, fissuras 

internas e superficiais, os quais atrasam o tempo necessário para que as ondas 

ultrassônicas atravessem os corpos de prova. Assim, quanto menor a velocidade 

observada, menos compacta é a microestrutura do material. 

Entretanto, outros pesquisadores afirmam que houve aumento de velocidade de 

pulso ultrassônico em concretos reforçados com fibras sintéticas, à medida que os 

percentuais de fibras foram elevados. Dessa maneira, infere-se que as amostras de 

concretos com fibras tenham menor porosidade, devido a menor quantidade de 

agregado graúdo na dosagem destes, o que leva a uma menor zona de transição e a 

propagação de onda ultrassônica é mais rápida (BOLAT et al., 2014). Além disso, a 

presença de sílica ativa na mistura, através da reação pozolânica, contribuiu para o 

processo de hidratação do cimento e refinamento de poros, que consequentemente 

refletem tanto no aumento da velocidade ultrassônica, quanto na rigidez do concreto 

reforçado com fibras (BENAICHA et al., 2015). 

Isso significa que a técnica de propagação de ondas ultrassônicas traz 

indicativos das condições em que o material se encontra, sendo necessário a 

utilização de técnicas complementares para avaliar de fato a durabilidade desses 
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materiais tais como a carbonatação e o ataque por cloretos, pois são pelos poros do 

material por onde se deslocam os agentes agressivos. 

 

2.4.3 Carbonatação 

A análise da profundidade de carbonatação em argamassas e concretos 

reforçados com fibras curtas é importante para avaliar a velocidade da frente de 

carbonatação que avança pela estrutura porosa do material. 

Pizzol et al. (2014) analisaram o efeito da carbonatação acelerada em 

compósitos híbridos de fibrocimento, com teores, em massa, de 4% de fibras de 

eucalipto e 2% de fibras de acetato de polivinila (PVA) produzidos pelo processo de 

Hatschek. Esses autores observaram, por meio de micrografias, o aumento da 

profundidade carbonatada, principalmente na interface entre as fibras de celulose e a 

matriz de cimentícia. Isso ocorreu porque a formação do CaCO3, devido à redução da 

alcalinidade da matriz, na estrutura porosa. 

No trabalho desenvolvido por Ramli, Kwan e Abas (2013), avaliou-se a 

durabilidade do concreto reforçado com fibras de coco em ambientes agressivos 

(w/agl 0,37). Com isso, foi observado que a profundidade de carbonatação aumenta 

com o aumento do teor de fibras, a partir da incorporação de 0,6%; 1,2%; 1,8% e 2,4% 

delas, em massa. Isso ocorre, porque a fibra natural tem uma estrutura celular porosa, 

aumentando, assim, a probabilidade de conexão de rede de poros. Mesmo assim, a 

maior profundidade de carbonatação registrada foi insuficiente para causar efeitos 

prejudiciais ao concreto (RAMLI; KWAN; ABAS, 2013). 

No que se refere aos concretos reforçados com fibras sintéticas, alguns 

pesquisadores observaram o aumento da profundidade carbonatada à medida que foi 

aumentado os teores de fibras. O principal motivo observado sobre esse fenômeno foi 

o adensamento, com mesa vibratória, o qual pode ter deslocado e acumulado as fibras 

nas camadas superficiais da amostra, por serem menos densas que o agregado 

graúdo (BOLAT et al., 2014). 

Diante do que foi apresentado, percebe-se que há o aumento da profundidade 

carbonatada, à medida que, se eleva o teor de fibras sintéticas e/ou naturais nos 

concretos e argamassas. Além disso, o aumento da profundidade carbonatada pode 

proporcionar um efeito positivo que é o refinamento de poros da matriz em estruturas 
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de concreto simples, uma vez que os produtos carbonatados têm um peso molar maior 

que os compostos da pasta de cimento hidratada. No entanto, esse efeito não é válido 

para estruturas de concreto armado e protendido, pois, por possuírem aço, elas 

podem ser submetidas à corrosão por meio de reações químicas, desencadeadas a 

partir da difusão do dióxido de carbono no estado gasoso pelos poros do concreto, 

levando à redução do pH e o rompimento do filme passivo do aço. 

Alguns autores afirmam que os concretos reforçados com fibras sintéticas 

reduziram a profundidade carbonatada à medida que foi aumentado os teores de 

fibras. Dessa maneira, Vasanelli et al. (2013) indicam a possibilidade de redução da 

profundidade carbonatada, à medida que há um maior controle de fissuras. Isso 

evidencia que o controle de fissuração contribui para redução das profundidades de 

carbonatação, devido à presença de fibras, em comparação ao concreto de referência 

(VASANELLI et al., 2013). Essa tendência também é possível quando há adições 

pozolânicas na mistura, as quais podem bloquear os poros capilares e 

interconectados, evitando a entrada do dióxido de carbono (ZHANG; LI, 2013). Outros 

autores afirmam que, teores ótimos na ordem de 1,5% de fibras, tiveram uma menor 

profundidade de carbonatação em comparação ao concreto de referência, devido à 

distribuição uniforme das fibras no concreto tornou a matriz mais densa, retardando a 

difusão do CO2 (MIAO; NIU; WANG, 2011). 

A partir da análise desses três últimos estudos, é observada uma possibilidade 

de redução da profundidade carbonatada, mesmo com o aumento do teor de fibras 

nos compósitos. Isso é possível, pois as fibras reduzem o aparecimento de fissuras, 

o que dificulta a penetração do dióxido de carbono pelos poros. Dessa maneira, há 

melhoria na durabilidade e na vida útil de compósitos e concretos reforçados com 

esses tipos de fibras. 

 

2.4.4 Migração de cloretos 

A capacidade de resistir à penetração dos íons cloro é um parâmetro de grande 

importância quanto à durabilidade de concretos expostos a ambientes marinhos. 

Diversas pesquisas recentes abordaram a influência da adição de fibras poliméricas, 

metálicas e naturais quanto à difusão de cloretos. 
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Dentre as fibras sintéticas utilizadas em matrizes cimentícias, percebe-se que 

não um consenso quanto à facilidade ou à dificuldade de penetração cloretos. Desse 

modo, concretos reforçados com fibras poliméricas facilitam o ingresso de cloretos 

devido à formação de um caminho preferencial pela zona de transição entre a fibra e 

a matriz, já que uma alteração na microestrutura na zona de transição destes 

concretos, causada pela adição de fibras (PEREIRA; FIGUEREDO; BAUER, 2005). 

Observou-se também que o aumento da relação água-cimento proporcionou um 

aumento dos valores dos coeficientes de difusão de cloretos no estado não 

estacionário em concretos com fibras poliméricas e metálicas (ABRYCKI; 

ZAJDZINSKI, 2012). 

Por outro lado, autores observaram que a adição de fibras de aço melhorou as 

propriedades mecânicas e a durabilidade destes compósitos quanto à penetração de 

cloretos, o que foi atribuído ao melhor controle de fissuração da matriz, uma vez que 

as fibras impediram a propagação de fissuras e/ou evitaram que elas se alarguem 

devido à natureza expansiva dos produtos de corrosão (DAWOOD; RAMLI, 2012; 

BERROCAL; LUNDGREN; LÖFGREN, 2016). 

Diante da análise dessas pesquisas utilizando fibras sintéticas em matrizes 

cimentícias, é perceptível que há redução na penetração de cloretos à medida que é 

elevado o teor de fibras sintéticas. Isso ocorre, pois esses tipos de fibras são 

hidrofóbicas e controlam a abertura de fissuras, o que dificulta a entrada de cloretos. 

Desse modo, há melhoria na durabilidade e na vida útil de compósitos e concretos. 

Quanto às fibras naturais, Sappakittipakorn e Banthia (2012) verificaram que 

houve aumento da penetração de cloretos em compósitos (w/c 0,55) reforçados com 

0,1% e 0,3% de fibras de celulose e de polipropileno, em volume, quando comparados 

ao concreto de referência, porém, entre as fibras investigadas, a de celulose foi mais 

eficaz na fixação de cloretos que a fibra de polipropileno. Isso ocorreu, pois, os 

coeficientes de difusão aparente (total) foram mais altos nas amostras com fibras, 

provavelmente, devido à porosidade na interface fibra-matriz, entretanto, os 

coeficientes de difusão efetivos foram mais baixos nos concretos com o dois tipos de 

fibras, devido à fixação de cloretos, os quais são quimicamente combinados aos 

produtos de hidratação do cimento formando o sal de Friedel (SAPPAKITTIPAKORN; 

BANTHIA, 2012). 
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Ramli, Kwan e Abas (2013) constataram que, com o aumento do teor de adição 

de fibras de coco (0,6 a 2,4%, em massa) em compósitos cimentícios (w/agl 0,37), 

houve um aumento na penetração de cloretos para o interior do concreto, quando 

exposto ao ambiente marinho. O que também foi observado por Farooq, Saleem e 

Ahmad (2017) que adicionaram 0,5% de fibras de coco, em massa, e constataram 

aumento na movimentação de íons agressivos até o interior dos concretos reforçados 

com fibras com relação água-cimento de 0,5. Outra pesquisa que também analisou a 

penetração de cloretos em concretos reforçados por fibras vegetais, foi desenvolvida 

por Balasubramanian, Senthilselvan e Sabarish (2016). Esse trabalho mostrou que 

uma adição de 1,0% de fibras de sisal, em volume, não foi suficiente para tornar o 

compósito mais durável que o concreto sem fibras. Nota-se que a adição de fibras 

vegetais, devido à sua natureza hidrofílica, permitiu a entrada dos cloretos nas 

amostras, através de absorção e difusão (RAMLI; KWAN; ABAS, 2013; 

BALASUBRAMANIAN; SENTHILSELVAN; SABARISH, 2016; FAROOQ; SALEEM; 

AHMAD, 2017). 

Entretanto, Kumar et al. (2017) observaram que o teor ótimo de 0,3% fibras de 

sisal, em massa, adicionado ao concreto (w/c 0,48 e 0,50), contribuiu para aumento 

da resistência à compressão e do controle de fissuração sob condições normais e sob 

ataque de íons cloro. A redução da penetração de cloretos ocorreu devido ao baixo 

teor de fibras utilizado nesse trabalho, quando comparado às pesquisas 

desenvolvidas por Ramli, Kwan e Abas (2013); Balasubramanian, Senthilselvan e 

Sabarish (2016); e Farooq, Saleem e Ahmad (2017). 

Nos estudos de Priya e Thirumalini (2018), também foi observada redução na 

penetração de cloretos devido à incorporação de fibras de sisal com teores, em 

volume, de 0,5%, 1,0% e 1,5%, principalmente para a adição de até 1,0%. A relação 

água/cimento utilizada nessa pesquisa foi de 0,32, o que representa uma baixa 

porosidade desses materiais. Assim, o teor de 1,0% de fibras proporcionou uma 

melhoria na densidade da matriz de concreto, devido ao preenchimento de poros, e 

na durabilidade, sendo este concreto classificado como de boa resistência à 

penetração de cloretos, de acordo com a ASTM C 1202 (ASTM, 2018). 

De Gutiérrez, Díaz e Delvasto (2005) observaram a possibilidade de redução na 

penetração de cloretos em matrizes cimentícias quando há incorporação de materiais 
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cimentícios suplementares como, por exemplo, a sílica ativa e cinza volante, que con-

tribuíram para a redução da entrada de cloretos. Para compósitos contendo 2,5% de 

fibras de sisal, em massa, quando comparados ao compósito sem fibras, observou-se 

redução na penetração de cloretos, devido ao efeito de compactação provocado pelas 

adições minerais, para ambas relações água-aglomerante de 0,52 e 0,64. 

A partir disso, percebe-se que os efeitos positivos das adições minerais em subs-

tituição parcial ao cimento podem ser atribuídos ao aumento da densidade e redução 

da porosidade causada por produtos reativos que influenciam na microestrutura do 

material. Desse modo, a passagem de agentes deletérios como, por exemplo, os íons 

cloro, através das amostras, pode ser controlada, já que esses íons causam a quebra 

do filme passivo ao redor das armaduras. 

Em relação à adição de fibras naturais em matrizes cimentícias, foi constatado 

que a capacidade de absorção de água pelas fibras e teores dessas fibras acima de 

1% são fatores que favorecem a entrada de íons cloro. Dessa maneira, a na 

durabilidade e na vida útil de compósitos e concretos reforçados com esses tipos de 

fibras podem ser comprometidas. 

 

2.4.5 Resistividade elétrica 

A resistividade elétrica é um parâmetro importante para compósitos reforçados 

com fibras curtas, pois é possível avaliar a capacidade desses materiais em conduzi-

rem corrente elétrica. Isso porque essa capacidade influencia diretamente na pene-

tração de agentes agressivos, como por exemplo, os cloretos. 

Devido à dificuldade de encontrar trabalhos referentes à resistividade elétrica em 

compósitos cimentícios reforçados com fibras naturais, serão apresentados alguns 

trabalhos sobre a durabilidade de compósitos reforçados com fibras sintéticas. 

Em se tratando da adição de fibras de aço nos concretos, observou-se que houve 

redução da resistividade elétrica desses materiais à medida que foram elevados os 

percentuais dessas fibras. De acordo com Fiala et al. (2016), foi observado que o 

aumento dos teores de fibras de aço, juntamente com a presença de água, criou 

caminhos condutores e diminuiu a resistividade elétrica. Song et al. (2018) afirmam 

que a interconexão dessas fibras nos concretos de alto desempenho (UHPFRC), é 
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atribuída o aumento da condutividade elétrica ao fato de a fibra de aço ser um tipo de 

material metálico e à quantidade de fibras gera uma rede condutora de eletricidade. 

No que se refere aos concretos reforçados com fibras poliméricas, percebe-se 

aumento na condutividade elétrica desses compósitos. Kakooei et al. (2012) apontam 

que a adição de até 1,5% de fibras de polipropileno apresentaram maior resistividade, 

já que acima desse valor houve o aumento da porosidade e queda na resistividade. 

Söylev e Özturan (2014) observaram também aumento na condutividade elétrica dos 

concretos com fibras ocorreu tanto devido à elevação do teor de fibras quanto pelo 

aumento da relação água-cimento. Sabe-se que a resistividade do concreto diminui 

quando a água-relação cimento é elevada, devido ao aumento da porosidade. 

Entretanto, Nili e Afroughsabet (2012b, 2012b) afirmam que o aumento da resis-

tividade elétrica nos compósitos reforçados com fibras de aço e polimérica, à propor-

ção que foi elevado o teor das fibras, já que a adição de 8% de sílica ativa contribuiu 

para diminuir o volume de poros dos concretos, o que torna esse tipo de concreto mais 

denso e melhora a sua durabilidade. Sendo válido apresentar que os percentuais uti-

lizados por essas pesquisas são de no máximo 0,5%, isto é, são valores baixos com-

parados às pesquisas de Kakooei et al. (2012), Söylev e Özturan (2014), Fiala et al. 

(2016) e Song et al. (2018). 

Dessa maneira, observa-se que há uma tendência na literatura acerca da redu-

ção da resistividade elétrica em concretos à medida que são elevados os percentuais 

de fibras curtas sintéticas, exceto para os concretos com fibras que utilizem alguma 

adição pozolânica. Essa redução da resistividade elétrica implica diretamente na di-

minuição da durabilidade das estruturas de concreto armado, principalmente quando 

essa propriedade tem relação com a aumento da porosidade.  
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O diagrama das etapas do programa experimental é apresentado na  

Figura 18 e tem o propósito de dar continuidade à pesquisa desenvolvida por 

Leite (2019), a fim de avaliar os parâmetros de durabilidade das fôrmas permanentes 

moldadas em compósitos-sisal pelo autor para a produção de vigas de concreto 

armado. 

 

Figura 18 - Diagrama do programa experimental. 

 

Fonte: (O AUTOR). 



45 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

3.1.1 Aglomerantes 

Os aglomerantes usados foram cimento, sílica ativa e cinza volante. O cimento 

Portland utilizado na confecção dos compósitos e do concreto foi o CP-V ARI RS (alta 

resistência inicial e resistente a sulfatos), da marca Mizu, que é usado frequentemente 

em elementos pré-fabricados, pois, devido à sua elevada finura, é mais reativo, além 

de não possuir adições pozolânicas. 

A sílica ativa utilizada neste trabalho foi gerada e fornecida pela Companhia de 

Ferro-ligas da Bahia (FERBASA), localizada no município de Pojuca (BA). A cinza 

volante, foi fornecida pelo fabricante Pozo Fly, localizada no município de Capivari de 

Baixo (SC). Essas adições minerais foram utilizadas com o intuito de reduzir o 

consumo de cimento, contribuir para o refinamento de poros e, em especial, a cinza 

volante, por ser rica em aluminatos, contribui para a redução da entrada de agentes 

agressivos nas matrizes cimentícias. 

As massas específicas do cimento, da sílica ativa e da cinza volante foram 

determinadas por meio de picnometria a gás hélio, utilizando um picnômetro AccuPyc 

II, Micromeritcs. As áreas superficiais do cimento, da sílica ativa e da cinza volante 

foram obtidas por meio do método BET (BRUNAUER; EMMETT; TELLER) que se 

baseia na adsorção de gases e é mais adequado para aferição desse parâmetro, pois, 

é capaz de aferir elevados valores de área superficial específica. Para isso, utilizou-

se um analisador de área superficial e porosidade da marca Micromeritics, modelo 

Gemini VII, em que foram colocadas nesse equipamento: 1,37g (cimento), 0,56g 

(cinza volante) e 0,22g (sílica ativa), devido à diferença de densidade de cada material. 

As amostras dos aglomerantes foram submetidas à pressão de 17 psi, exercida pelo 

nitrogênio gasoso. 

A Tabela 5 apresenta as principais características físicas das matérias-primas 

que compõem o aglomerante utilizado nas misturas F0, F2, F4 e F6 deste trabalho. 
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Tabela 5 - Características físicas do cimento, sílica ativa, cinza volante. 

Característica Cimento Sílica ativa Cinza volante 

Superfície específica BET (m²/g) 1,36 15,15 0,76 

Massa específica (g/cm³) 3,14 2,32 2,15 

Diâmetro esférico equivalente (D10) (µm) 33,15 71,31 198,00 

Diâmetro esférico equivalente (D50) (µm) 15,41 42,79 55,24 

Diâmetro esférico equivalente (D90) (µm) 2,27 11,94 4,89 

Fonte: (O AUTOR). 

Conforme a Figura 19, o cimento, a sílica ativa e a cinza volante foram 

caracterizadas utilizando um granulômetro a laser Mastersizer 3000E da marca 

Malvern, com faixa de detecção entre 0,1 a 1000 µm, com dispersão em meio líquido, 

em que o dispersante (água) possui o índice de refração igual a 1,33. Esses ensaios 

foram realizados nos Laboratórios de Tecnologia da Universidade Estadual de Feira 

de Santana (LABOTEC). 

 

Figura 19 - Distribuição dos tamanhos de partícula do cimento, da sílica ativa e da cinza 

volante. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

A composição química do cimento, sílica ativa e cinza volante foi determinada 

por meio da técnica de espectroscopia por fluorescência de raios X (FRX). O 

equipamento utilizado foi o FRX S2 Ranger da marca BRUKER situado no Laboratório 

de Caracterização de Materiais (LCM) do Instituto Federal da Bahia (IFBA). A Tabela 
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6 apresenta a composição química das matérias-primas que compõem o aglomerante, 

determinada pela técnica de fluorescência de raios X (FRX). 

 

Tabela 6 - Composição química principal do cimento, sílica ativa, cinza volante. 

Material Cimento Sílica ativa Cinza volante 

SiO2 16,18 85,51 56,61 

Al2O3 3,76 1,47 27,15 

Fe2O3 3,77 5,13 6,27 

CaO 64,28 0,30 1,58 

MgO 4,90 1,40 1,70 

K2O 1,05 1,90 3,11 

SO3 4,83 0,53 0,64 

Na2O 0,60 2,10 1,10 

Outros 0,63 1,66 1,84 

Fonte: (O AUTOR). 

 

3.1.2 Agregados 

A areia (agregado miúdo) de origem quartzosa usada neste estudo foi 

proveniente de jazida localizada no município de Alagoinhas, situado no Estado da 

Bahia. Esse material foi peneirado, a fim de serem utilizadas somente partículas 

inferiores a 1,2 mm, devido à influência da granulometria do agregado miúdo na 

dispersão e no comportamento das fibras em compósitos cimentícios segundo 

Magalhães et al. (2014). 

O agregado graúdo (brita) utilizado na confecção das amostras de concreto, que 

representam a viga, foi de origem basáltica, proveniente do município de Conceição 

do Jacuípe-BA. 

As massas específicas dos agregados miúdo e graúdo foram determinadas 

conforme a NBR NM 52 (ABNT, 2009a) e a NBR NM 53 (ABNT, 2009b). A 

granulometria dos agregados miúdo e graúdo foi determinada por peneiramento 

manual, conforme a NBR NM 248 (ABNT, 2003), com a determinação do módulo de 

finura desses materiais. 

A Tabela 7 apresenta as principais características físicas dos agregados miúdo 

(areia usada nas amostras F0, F2, F4, F6 e CC) e graúdo (brita utilizada apenas no 

concreto de cobrimento), e a Figura 20 mostra as distribuições granulométricas dos 

agregados. 
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Tabela 7 - Características físicas da areia e da brita. 

Característica Areia Brita 

Massa específica (g/cm³) 2,61 2,79 

Dimensão máxima do agregado (mm) 1,20 19,00 

Módulo de finura 1,64 - 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Figura 20 - Distribuição dos tamanhos de partícula da areia e da brita. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

3.1.3 Fibras de sisal 

As fibras de sisal foram obtidas no município de Valente, região semiárida 

baiana. Conforme a Figura 21A, no momento da aquisição das fibras de sisal (saco 

de 50 kg), foi necessário separá-las em lotes de aproximadamente 5 kg e, 

posteriormente, realizar processo de lavagem inicial de cada lote de fibras durante 10 

minutos em água a 50 °C, a fim de retirar a mucilagem, que são resíduos oriundos de 

sua extração, conforme mostrado na Figura 21B, e posteriormente, lavar em água 

corrente (SANTOS, 2014; SANTOS; FONTES; LIMA, 2017; LEITE, 2019). 

Devido à quantidade de fibra por lote, foi preciso utilizar um suporte metálico 

para prender as fibras durante os ciclos sucessivos de molhagem e secagem e 

diminuir a tendência dos fios embaraçarem entre si, conforme pode ser visualizado na 

Figura 21C. 
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Figura 21 - (A) Aquisição e separação das fibras em lotes, (B) lavagem das fibras em água a 

50 °C e (C) exposição das fibras presas em suporte metálico. 

 
(A) 

  
(B) (C) 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Em seguida, foram realizados cinco ciclos de hornificação, utilizando o 

procedimento empregado por Ferreira et al. (2012), que consiste em imergir as fibras 

em água à temperatura ambiente durante 3 horas, a fim de saturá-las completamente, 

diminuindo assim sua variação volumétrica (Figura 22A). Posteriormente, as fibras 

foram expostas ao ar livre durante 10 minutos (Figura 22B). A secagem em estufa foi 

realizada a uma temperatura de 80 ºC por 16 horas em estufa (Figura 22C). O 

aquecimento e o resfriamento da estufa foram programados, a uma taxa de 1 ºC/min, 

com o intuito de evitar choque térmico. 
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Figura 22 - (A) Imersão das fibras em água, (B) retirada de excesso de umidade e (C) secagem 

em estufa. 

  
(A) (B) 

 
(C) 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Ao término dos ciclos de hornificação, as fibras de sisal precisaram ser 

desembaraçadas usando um pente de pregos com espaçamentos entre eles de 

1,5 cm (Figura 23A), e cortadas, usando uma guilhotina com anteparo fixo (Figura 

23B), em comprimentos médios de 40 mm, aferidos com auxílio de uma régua de 

precisão 0,5 mm (Figura 23C). O comprimento das fibras curtas de sisal adotado 

nessa pesquisa foi devido à capacidade portante durante os ensaios de flexão que os 

elementos construtivos desenvolvidos por Roque (2015) e Leite (2019). 

 

Figura 23 - (A) Pente de pregos; (B) guilhotina; (C) fibra cortada com 40mm. 

   
(A) (B) (C) 

Fonte: (O AUTOR). 
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Após fibras seram cortadas, estas foram estocadas em recipientes plásticos até 

o instante das suas utilizações. A Tabela 8 apresenta as características físicas das 

fibras de sisal utilizadas nas matrizes cimentícias deste trabalho, de acordo com 

Roque (2015) e Leite (2019). 

 

Tabela 8 - Características físicas da fibra de sisal. 

Característica Valor de referência 

Massa específica aparente (g/cm³) 0,90 

Teor de umidade inicial (%) 13,35 

Fonte: (ROQUE, 2015; LEITE, 2019). 

 

3.1.4 Aditivos químicos 

A fim de melhorar a trabalhabilidade do compósito, utilizou-se o aditivo 

superplastificante MC-Powerflow 1108®, à base de policarboxiletos, com densidade 

de 1,09 g/cm³ e teor de sólidos igual a 30%, de acordo com fabricante MC-

BAUCHIMIE®, e apresenta-se em forma líquida e cor marrom. 

Foi utilizado, também, o agente modificador de viscosidade (VMA) Rheomac® 

UW 410, à base de polímero de alto peso molecular, fabricado pela BASF®, a fim de 

evitar a exsudação e a segregação e manter a coesão do compósito. Esse produto é 

composto por uma base química de polímeros de celulose, com alto peso molecular, 

apresenta-se em forma de pó com cor branca e massa específica real variando entre 

0,68 e 0,72 g/cm³, conforme o fabricante. 

 

3.1.5 Água 

A água utilizada teve origem da rede de abastecimento, proveniente de poço, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana. Além disso, a fim de elaborar algumas 

soluções, foi utilizada água destilada e deionizada em laboratório. 
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3.2 COMPÓSITO SISAL-CIMENTO 

3.2.1 Dosagem e moldagem 

A proporção das matérias-primas utilizadas nos compósitos dessa pesquisa, foi 

obtida a partir dos trabalhos desenvolvidos por Ferreira et al. (2012), Santos (2014), 

Roque (2015), Lima et al. (2017), Lima et al. (2018) e Leite (2019). Devido à variação 

dos percentuais de fibras na matriz cimentícia, em massa, foram mantidas as relações 

água-aglomerante (0,40) e aglomerante-areia (1:1) para as misturas F0, F2, F4 e F6, 

conforme a Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Traços unitários para as misturas F0, F2, F4 e F6. 

Traço unitário 
em massa 

Cimento CV SA A X F SP VMA 

F0 0,45 0,40 0,15 1,00 0,40 - 0,50% 0,25% 

F2 0,45 0,40 0,15 1,00 0,40 2,00% 0,50% 0,25% 

F4 0,45 0,40 0,15 1,00 0,40 4,00% 0,50% 0,15% 

F6 0,45 0,40 0,15 1,00 0,40 6,00% 1,15% 0,15% 
Nota: CV (cinza volante); SA (sílica ativa); A (areia); X (relação água/aglomerante); F (fibra de si-
sal); SP (aditivo superplastificante); VMA (aditivo modificador de viscosidade). 

Fonte: (O AUTOR). 

 

A Tabela 10 representa os traços unitários e consumo de materiais (kg) para 

1 m³, adotados nessa pesquisa, das misturas F0, F2, F4 e F6. Os dados das Tabela 

9 eTabela 10 permitiram a fixação do espalhamento, conforme a Figura 24. 

 

Tabela 10 - Consumos de materiais, por m3, para as misturas F0, F2, F4 e F6. 

Consumo 
(kg/m³) 

Cimento CV SA A W F SP VMA 

F0 382,28 339,80 127,43 849,51 329,89 - 14,16 2,12 

F2 375,19 333,51 125,06 833,77 329,34 11,12 13,90 2,08 

F4 368,37 327,44 122,79 818,60 328,80 21,83 13,64 1,23 

F6 361,79 321,59 120,60 803,97 316,09 32,16 30,82 1,21 
Nota: CV (cinza volante); SA (sílica ativa); A (areia); W (água); F (fibra de sisal); SP (aditivo super-
plastificante); VMA (aditivo modificador de viscosidade). 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Para os compósitos se tornarem adensáveis e permitirem a moldagem das 

misturas, o espalhamento medido na mesa para índice de consistência em relação à 

matriz de argamassa autoadensável (F0) foi de 400 ± 10 mm (sem golpes) e aos 

compósitos, após a adição das fibras (F2, F4 e F6), foi fixado em 270 ± 10 mm, com 
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aplicação de golpes, segundo a NBR 13276 (ABNT, 2016) (Figura 24). Esse valor de 

espalhamento também foi alcançado a partir do ajuste nos teores de aditivos químicos 

(superplastificante e agente modificador de viscosidade). 

 

Figura 24 - Espalhamento flow table dos compósitos (A) F0, (B) F2, (C) F4 e (D) F6. 

  
(A) (B) 

  
(C) (D) 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Para produzir o compósito, utilizou-se uma betoneira com capacidade para 

145 litros e a sequência de mistura dos componentes do compósito foi baseada no 

trabalho desenvolvido por Leite (2019), conforme a Tabela 11. 
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Tabela 11 - Etapas e os tempos de mistura para produção dos compósitos. 

Etapa 
Tempo 
(min) 

Descrição da etapa 

1 1 Imprimação com cimento, areia e água (traço 1 : 2 : 0,8)  

2 1 Adicionar cimento, cinza volante, água e aditivo superplastificante 

3 1 Pausa para a limpeza da betoneira  

4 5 Adicionar areia e sílica ativa  

5 10 Adicionar as fibras  

6 2 Adicionar o VMA 

Fonte: (O AUTOR). 

 

A Figura 25 apresentada as etapas de moldagem e adensamento dos compósi-

tos. 

 

Figura 25 - Moldagem das misturas em quatro camadas sucessivas com 5cm de altura, cada. 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

Fonte: (O AUTOR). 

 

De acordo com a Figura 25, a moldagem e o adensamento dos corpos de prova 

cilíndricos foram realizados em 4 camadas de alturas iguais a 50 mm, a fim de promo-

ver o alinhamento preferencial das fibras na direção transversal ao eixo do cilindro, o 

que se assemelha à mesma orientação das fibras na fôrma permanente para vigas de 
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concreto armado desenvolvida por Leite (2019). Para garantir a uniformidade na altura 

das camadas, o compósito no estado fresco foi inicialmente medido em um recipiente 

plástico, com dimensões de 100 mm de diâmetro e 50 mm de altura, e depois lançado 

no molde metálico. Após o lançamento, cada camada foi adensada por vibração ex-

terna em uma mesa vibratória. 

 

3.2.2 Caracterização física no estado endurecido 

A execução do ensaio de absorção de água por imersão foi realizada conforme 

a NBR 9778 (ABNT, 2009) e está representada na Figura 26. Para isso, foram usados 

três corpos de prova cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, para 

cada mistura aos 28 dias de idade, em que estes foram secos em estufa à temperatura 

de (105 ± 5) °C, durante 72 h, e posteriormente foram imersos em água à temperatura 

de (23 ± 2) °C durante 72 h. 

 

Figura 26 - Execução do ensaio de absorção de água por imersão: determinação (A) da massa 

imersa e (B) da massa seca e saturada. 

  

(A) (B) 

Fonte: (O AUTOR) 

 

A partir disso, determinaram-se os valores de absorção (Equação 15), de índice 

de vazios (Equação 16) e de massas específicas seca ou aparente (Equação 17). 

 

𝐴 =
𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑠

𝑀𝑠
. 100       (15) 
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𝐼𝑣 =
𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑠

𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑖
. 100       (16) 

 

𝜌𝑠 =
𝑀𝑠

𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑖
       (17) 

 

Em que: A é a absorção (%), Msat é a massa saturada em água após imersão (g), 

Ms é a massa seca em estufa (g), Iv é o índice de vazios (%), Mi é a massa saturada 

imersa em água (g), ρs é a massa específica seca ou aparente (g). 

O ensaio de absorção de água por capilaridade foi executado conforme a NBR 

9779 (ABNT, 2012). Foram utilizados três corpos de prova cilíndricos com 100 mm de 

diâmetro e 200 mm de altura, para cada mistura analisada, aos 28 dias de idade. 

Inicialmente, estes corpos de prova foram colocados em estufa, à temperatura de 

(105 ± 5) °C, até que se atingisse constância de massa. Ao serem retirados da estufa, 

os corpos de prova foram resfriados em ambiente controlado à temperatura de 

(23 ± 1) °C, e sua massa seca (Ms) foi determinada. As misturas foram colocadas em 

um recipiente com nível de água que permaneceu em (5 ± 1) mm de altura, em relação 

à sua face inferior. As amostras tiveram as suas faces laterais seladas com filme de 

poli cloreto de vinila para garantir o fluxo unidirecional e evitar perda de umidade. 

Durante o ensaio foi verificada a massa dos corpos de prova em intervalos de 

tempo predefinidos até a saturação da amostra, obtendo-se, assim, a massa saturada 

(Msat), que significa uma adaptação da metodologia considerada pela NBR 9779 

(ABNT, 2012). Com isso, a absorção de água por capilaridade C em cada medida, 

expressa em g/cm², é calculada com o auxílio da Equação 18, em que S representa a 

área da seção transversal do corpo de prova, expressa em cm².  

 

𝐶 =
𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑠

𝑆
       (18) 

 

O índice de absorção de água por capilaridade por unidade de área (i), em 

materiais porosos, avalia a absorção de água pela raiz quadrada do tempo de medida 

(t). Essa curva é expressada pela Equação 19, em que S representa a absortividade 

(g/cm2.h0,5) e Ct é uma constante experimental (HALL; TSE, 1986). 

 

𝑖 = 𝑆. 𝑡0,5 + 𝐶𝑡        (19) 
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Segundo Zega e Di Maio (2011), o parâmetro experimental (C) que é igual a zero 

quando quatro condições básicas são atendidas: material homogêneo; o fluxo de 

absorção por capilaridade deve ser perpendicular à face de exposta à água; a água 

livre e disponível; o efeito da gravidade não deve ser preponderante durante o ensaio 

de absorção capilar. Nesse caso, a relação entre i e t0,5 é linear e a absortividade pode 

ser encontrada pela inclinação da reta. 

Entretanto, neste estudo, a relação entre i e t0,5 não é linear e a absortividade foi 

obtida pelo ajuste da Equação 19 com a curva experimental para cada uma das 

amostras analisadas, já que há efeito da gravidade nas amostras analisadas (HALL; 

TSE, 1986; SANTOS; FONTES; LIMA, 2017). De acordo com Hall (1989), existe 

também uma relação entre a porosidade acessível à água e a capacidade de 

penetração do líquido num sólido poroso, que é denominada de índice de 

desempenho (ID) do material, conforme a Equação 20. 

 

𝐼𝐷 =
1−𝜙

𝑆
         (20) 

 

Em que ϕ representa a porosidade do material obtida no ensaio de absorção de 

água por imersão e S é a absortividade encontrada por meio do ensaio de absorção 

de água por capilaridade. 

Além dos ensaios de absorção de água, a técnica de propagação de onda ul-

trassônica foi utilizada, nessa pesquisa, para caracterização física dos compósitos no 

estado endurecido. Esse método verifica a homogeneidade de um material poroso 

como, por exemplo, o de matriz cimentícia, em que é possível detectar prováveis fa-

lhas de concretagem, existência e profundidade de fissuras, bem como regiões de alta 

e baixa qualidade da amostra (PEREIRA; MEDEIROS, 2012). É também utilizado 

como parâmetro de verificação das variações do material no tempo, ou seja, aquelas 

relacionadas à agressividade ambiental. 

As características de qualidade do concreto medidas por meio desta técnica, 

não-destrutiva, a partir do monitoramento das estruturas e da estimativa de sua resis-

tência medida em campo, levam à dedução das informações sobre a corrosão das 

armaduras as quais são obtidas de maneira indireta (PEREIRA; MEDEIROS, 2012). 
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A norma inglesa BS EN12504-4 (BS, 2004) estabelece os procedimentos para 

executar essa técnica e fornece uma tabela que relaciona os critérios de qualidade do 

concreto, a partir dos valores de velocidade longitudinal da onda ultrassônica, se-

gundo a Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Critérios de avaliação do concreto com base na velocidade de onda ultrassônica, 

segundo BS (2004). 

Velocidade longitudinal da onda (km/s) Qualidade do concreto 

v < 2 Muito fraca 

2 < v < 3 Fraca 

3 < v < 3,5 Média 

3,5 < v < 4 Boa 

4 < v < 4,5 Muito Boa 

v > 4,5 Excelente 

Fonte: (Adaptado de BS, 2004). 

 

Além disso, o ensaio ultrassônico permite avaliar a qualidade do concreto, a par-

tir da análise do módulo de elasticidade dinâmico que corresponde a uma medida 

indireta para caracterizar mecanicamente os concretos (RIBEIRO et al., 2018). 

O ensaio de ultrassom foi executado conforme a NBR 8802 (ABNT, 2019). Para 

isso, foram moldados três corpos de prova cilíndricos para cada teor de fibras, com 

100 mm de diâmetro por 200 mm de altura. Os corpos de prova ficaram em cura 

submersa até o momento do ensaio, que foi realizado aos 28 dias de idade. 

A velocidade de propagação de pulso ultrassônico é calculada por meio da 

Equação 21 (ABNT, 2019; BOLINA; TUTIKIAN; HELENE, 2019). 

 

𝑣 =
𝐿

𝑡
        (21) 

 

Em que 𝑣 é a velocidade de propagação da onda (mm/µs); L é o comprimento 

do corpo de prova (mm); e t o tempo decorrido entre a emissão e a recepção do pulso 

(µs). 

O equipamento utilizado neste estudo (Pundit Lab, da Proceq) é constituído de: 

uma unidade central (i), que possui um gerador de pulsos elétricos, um amplificador e 
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um dispositivo eletrônico para medição do tempo que o pulso ultrassônico leva para 

atravessar o corpo de prova; um transdutor emissor (ii); e um receptor (iii), conforme 

mostrado na Figura 27A. Esse equipamento possui transdutores de 54kHz, cuja 

emissão e recepção das ondas ultrassônicas foram realizadas, respectivamente, pelo 

transdutor emissor e o receptor, os quais foram colocados nas superfícies opostas do 

corpo de prova (Figura 27B). 

 

Figura 27 - (A) Equipamento de determinação da velocidade de onda ultrassônica Pundit Lab 

e (B) realização do ensaio. 

  

(A) (B) 

Fonte: (RIBEIRO et al., 2018; O AUTOR). 

 

3.2.3 Caracterização mecânica no estado endurecido 

Para o ensaio de resistência à compressão axial foram utilizados, segundo a 

NBR 5739 (ABNT, 2007), corpos de prova cilíndricos com diâmetro de 100 mm e altura 

de 200 mm. Assim, foram moldados três corpos de prova de cada teor de fibras aos 

28 dias de idade, conforme NBR 5739 (ABNT, 2007). 

Nas mesmas condições de realização do ensaio de resistência à compressão 

axial, também foi determinado para os compósitos o módulo de elasticidade estático 

conforme NBR 8522 (ABNT, 2017). Esses ensaios foram realizados em uma prensa 

hidráulica servocontrolada, da marca Contenco, modelo HD-120T, com taxa de 

incremento de tensão de 0,45 MPa por segundo.  
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A fim de determinar o módulo de elasticidade dinâmico, fez-se necessário usar 

os dados de velocidade de propagação de pulso ultrassônico provenientes de três 

corpos de prova cilíndricos aos 28 dias de idade, de acordo com a NBR 15630 (ABNT, 

2008). As equações utilizadas para obter esse parâmetro foram encontradas na NBR 

15630 (ABNT, 2008), Equação 22, e na ASTM C597-09 (ASTM, 2016), Equação 23. 

 

𝐸𝑑 = 𝜌. 𝑉2. 𝐾       (22) 

 

𝐾 =
(1+𝑣).(1−2𝑣)

1−𝑣
       (23) 

 

Em que: V é a velocidade de propagação da onda (km/s); Ed é o módulo de 

elasticidade dinâmico (GPa); K é o coeficiente, determinado por meio do coeficiente 

de Poisson (para concreto, 𝑣 é igual a 0,2, logo K vale 0,9); e ρ a massa específica 

aparente do material no estado endurecido (kg/m³). 

Também foi avaliada a resistência à fratura ou ensaio de flexão de três pontos, 

que determina a tensão à flexão residual, em três corpos de prova, para cada mistura 

(F0, F2, F4 e F6), aos 28 dias de idade. Esse ensaio foi realizado conforme o método 

normatizado pela RILEM TC 162-TDF (RILEM, 2002), em que são determinadas as 

tensões residuais as quais se referem à capacidade do compósito resistir em 

diferentes níveis de abertura da fissura, e essas tensões são calculadas pela Equação 

24. O limite de proporcionalidade é determinado pela Equação 25, que representa a 

deformação no regime elástico até a primeira abertura de fissura. 

 

𝑓𝑅,𝑖 =
3.𝐹𝑅,𝑖.𝐿

2.𝑏.ℎ𝑠𝑝
2        (24) 

 

𝑓𝑓𝑐𝑡,𝐿 =
3.𝐹𝐿.𝐿

2.𝑏.ℎ𝑠𝑝
2        (25) 

 

Em que: fR,i são as tensões residuais e ffct,L é o limite de proporcionalidade (MPa); 

FR,i são as cargas relativas às aberturas de fissuras (CMODj) e FL é igual ao valor mais 

alto de carga até a primeira fissura (N); L é a distância entre apoios (mm); b é o lado 

da seção transversal (150 mm) e hsp é a altura útil do prisma (125 mm) (RILEM, 2002). 
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As Equações 26 e 27 representam as tensões equivalentes (RILEM, 2002). 

 

𝑓𝑒𝑞,2 =
3

2
. (

𝐷𝐵𝑍,2
𝑓

0,50
) .

𝐿

𝑏.ℎ𝑠𝑝
2       (26) 

 

𝑓𝑒𝑞,3 =
3

2
. (

𝐷𝐵𝑍,3
𝑓

2,50
) .

𝐿

𝑏.ℎ𝑠𝑝
2       (27) 

 

Em que Df
BZ,2 e Df

BZ,3, em N, correspondem às parcelas de energia absorvida 

proporcionadas pelo reforço das fibras e essas parcelas têm relação com as tensões 

equivalentes feq,2 e feq,3, em MPa, respectivamente; L é a distância entre apoios (mm); 

b é o lado da seção transversal (150 mm) e hsp é a altura útil do prisma (125 mm) 

(RILEM, 2002). 

As amostras utilizadas no ensaio de fratura possuíam  largura de 150 mm, altura 

de 150 mm, comprimento de 550 mm e entalhe na face inferior com 25 mm de 

profundidade, para aplicar uma carga concentrada no centro da viga e induzir a 

abertura de fissura, de acordo com Figura 28A. 

A RILEM TC 162-TDF (RILEM, 2002) sugere que, a partir da curva carga em 

função da abertura de fissura também são determinadas as tensões equivalentes 

(Equações 26 e 27) e, consequentemente, é avaliada a tenacidade do compósito 

reforçado com fibras. Para tal, o deslocamento da amostra precisa ser controlado a 

uma taxa de velocidade igual a 0,2 mm/min. Esse deslocamento foi medido por meio 

de dois LVDTs (transdutor para medição de deslocamento linear) de 50 mm que foram 

instalados: um na face oposta à aplicação de carga (CMOD) e outro na face frontal do 

prisma (w), conforme a Figura 28B (RILEM, 2002; QUININO, 2015; LEITE, 2019). 

Esses transdutores possuem as finalidades de medir a abertura de fissura do prisma 

(CMOD); e para medir o deslocamento vertical (w), ambos foram presos por parafusos 

– com arruelas e roscas – os quais foram afixados com uso de uma resina epóxi 

(QUININO, 2015; LEITE, 2019). A célula de carga empregada no ensaio tem 

capacidade de 5 tf. 

 

 



62 

 

Figura 28 - (A) Esquema de preparação do ensaio de fratura; (B) execução do ensaio de 

fratura. 

 
 

(A) (B) 

Fonte: (LEITE, 2019; O AUTOR). 

 

Foi realizada uma adaptação no ensaio normatizado pela RILEM TC 162-TDF 

(RILEM, 2002), no que se refere à distância máxima da extremidade inferior dos 

prismas ensaiados até o LVDT, que faz a medição da abertura da fissura, sendo 

necessária a correção dos valores encontrados. Leite (2019) também fez essa  

adaptação no ensaio de fratura, além de executá-lo com amostras extraídas da fôrma 

permanente. Para a realização deste ensaio, as informações de carga e deslocamento 

foram medidas através de um sistema de aquisição constituído de uma placa Arduíno 

associada com o software Supervitec, que analisava os dados enviados pela placa a 

cada segundo. Esse ensaio foi realizado em uma máquina universal Autograph AGS-

X da marca Shimadzu, com capacidade de 100 kN, conforme visualizado na Figura 

28B. 

Para classificar a resistência pós-fissuração dos compósitos reforçados com fi-

bras, os parâmetros sugeridos pela norma CEB-FIP 2010 (CEB-FIP, 2011) estão re-

lacionados com as tensões residuais à flexão (fR,1) (estado limite de serviço) e (fR,3) 

(estado limite último) para fins de aplicações estruturais. Os parâmetros utilizados fo-

ram: fR,1 que representa o intervalo de tensão e uma letra (a, b, c, d ou e) que 

representa a razão entre fR,3 e fR,1. O intervalo de tensão é definido por dois números 

subsequentes nas séries: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0,… (MPa) enquanto as letras a, b, 

c, d, e correspondem ao índice de tensão residual, conforme a Tabela 13. O tipo de 

fibra que foi utilizado como reforço da matriz cimentícia também deve seguir os 

seguintes parâmetros: fR,1/fL > 0,4 e fR,3/fR,1 > 0,5 (CEB-FIP, 2011). 
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Tabela 13 - Classificação do compósito reforçado com fibras para fins estruturais com base 

nas tensões residuais, conforme CEB-FIP (2011). 

Índice de tensão residual Razão entre fR,3 e fR,1 

a 0,5 < fR,3/fR,1 <0,7 

b 0,7 ≤ fR,3/fR,1 <0,9 

c 0,9 ≤ fR,3/fR,1 <1,1 

d 1,1 ≤ fR,3/fR,1 <1,3 

e 1,3 ≤ fR,3/fR,1 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Além disso, a fim de analisar o quanto os compósitos absorvem energia até a 

ruptura, o índice de tenacidade (I20) foi calculado conforme a norma ASTM C1018 

(ASTM, 1997). Esse índice corresponde à razão entre a área sob as curvas (tensão-

deformação) limitadas à área correspondente a 10,5 vezes à deformação de primeira 

fissura e 1 vez essa deformação. O cálculo das áreas foi realizado com o software 

Origin Pro, versão 8.1. 

 

3.3 CONCRETO DE COBRIMENTO 

A utilização da fôrma permanente para produção de vigas de concreto armado 

muitas vezes provoca a subsituição da camada de cobrimento de concreto por outro 

material, no caso desse trabalho, o compósito sisal-cimento. Dessa forma, é 

importante verificar se as propriedades deste material compósito são equivalentes ou 

não ao concreto de cobrimento e se ele consegue garantir a mesma proteção das 

barras de aço. 

Desse modo, foram avaliadas nesse trabalho as propriedades físicas e de 

durabilidade de um concreto usualmente utilizado na produção de vigas de concreto 

armado. Este material foi denominado concreto de cobrimento (CC) e foi comparado 

com a matriz de argamassa de cimento do material compósito (F0) e com os 

compósitos reforçados 2% de fibras (F2), 4% de fibras (F4) e 6% de fibras (F6). 

 

3.3.1 Dosagem e moldagem 

A proporção das matérias-primas utilizadas no concreto de cobrimento dessa 

pesquisa, foi obtida a partir do trabalho desenvolvido por Leite (2019). De acordo com 
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a Tabela 14, observam-se o traço unitário em massa e o consumo de materiais do 

concreto. Para produzir o concreto, utilizou-se uma betoneira com capacidade para 

320 litros e a sequência de mistura das matérias-primas do concreto foi baseada na 

pesquisa de Leite (2019), segundo a Tabela 15. 

 

Tabela 14 - Traço unitário e consumos das matérias-primas do concreto, por m3. 

Concreto de cobrimento Cimento Areia 
Brita Relação água-

cimento 

Traço unitário em massa 1,00 1,60 2,20 0,45 

Consumo (kg/m³) 459,58 753,33 1011,08 206,81 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Tabela 15 - Etapas e os tempos de mistura para produção do concreto. 

Etapa 
Tempo 
(min) 

Descrição das etapas 

1 1 Imprimação com cimento, areia e água (traço 1 : 2 : 0,8) 

2 1 Misturar a brita e 80% da água 

3 1 Acrescentar e misturar o cimento 

4 5 Acrescentar e misturar a areia e 20% da água 

Fonte: (O AUTOR). 

 

A moldagem e o adensamento dos corpos de prova de concreto foram realizados 

de maneira semelhante ao trabalho desenvolvido por Leite (2019), a fim de repetir as 

mesmas condições de produção das vigas de concreto armado. Para tal, foi 

necessário utilizar um vibrador de imersão e o concreto foi vibrado em duas camadas. 

 

3.3.2 Caracterização física no estado endurecido 

A execução do ensaio de absorção de água por imersão em três amostras de 

concreto foi realizada conforme a NBR 9778 (ABNT, 2009). O ensaio de absorção de 

água por capilaridade, em três amostras de concreto, foi executado conforme a NBR 

9779 (ABNT, 2012). Os procedimentos de ambos ensaios, aos 28 dias de idade, estão 

descritos no item 3.2.2. 
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3.4 ANÁLISE DA DURABILIDADE 

3.4.1 Carbonatação 

A determinação da profundidade de carbonatação se deu com base nos 

procedimentos estabelecidos pela ISO 1920-12 (ISO, 2015) e de acordo com a 

metodologia aplicada por Barin (2008), Tasca (2012), Campos (2015) e Silva (2017b). 

Foram moldados três corpos de prova cilíndricos com dimensões 100 mm x 200 mm 

para cada amostra (F0, F2, F4, F6 e CC), totalizando 15 amostras. Estas 

permaneceram em cura úmida até atingir os 28 dias de idade e, logo após, foram 

cortados com serra circular (Figura 29), em três fatias com 60 mm de altura. 

 

Figura 29 - Esquema de corte dos corpos de prova para o ensaio de carbonatação (medidas 

em mm). 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Depois do corte, as fatias de concreto tiveram suas laterais seladas com parafina 

(Figura 30) e mantidas por 14 dias em laboratório com umidade relativa do ar de 

(75 ± 5)% e temperatura ambiente de (22 ± 2) ºC, a fim de redistribuir a umidade e 

possibilitar a desobstrução dos poros preenchidos com água durante o processo de 

cura, totalizando os 42 dias de idade das amostras. 

Posteriormente, os discos selados foram colocados na câmara de carbonatação 

para assegurar que a penetração do CO2 ocorresse apenas nas faces planas superior 
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e inferior dos discos, permitindo a medição da profundidade carbonatada ao término 

do ensaio (Figura 31). 

Os ensaios de carbonatação foram realizados sob temperatura de (27 ± 2) ºC, 

concentração de CO2 igual a (3,0 ± 0,5)% e umidade relativa de (65 ± 5)%, 

permanecendo nestas condições por 70 dias, de acordo com a ISO 1920-12 (ISO, 

2015), utilizando uma câmara QUIMIS (Figura 32). As medidas foram feitas ao final 

de 56, 63 e 70 dias de exposição. 

 

Figura 30 - Impermeabilização das laterais dos corpos de prova de concreto com parafina. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Figura 31 - Sentido e direção da penetração de CO2. 

 

Fonte: (O AUTOR). 
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Figura 32 - Câmara de carbonatação QUIMIS utilizada na pesquisa. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Após retirada da câmara nas datas pré-definidas, os corpos de prova cilíndricos 

foram rompidos por tração na compressão diametral, conforme a NBR 7222 (ABNT, 

2011), removeu-se com pincel qualquer excesso de material pulverulento, sendo 

aspergida solução aquosa-alcóolica indicadora de pH, contendo 1 g de fenolftaleína 

(C20H14O4) dissolvida em 100 ml de uma solução composta de 70 ml de etanol (álcool 

etílico) e 30 ml de água deionizada (SILVA, 2017b). Se essa solução for aplicada em 

meio com pH ≥ 9,5 apresentará coloração róseo-avermelhada e, se aplicada em meio 

com pH < 9,5 não modificará a cor (RIBEIRO et al., 2018; BOLINA; TUTIKIAN; 

HELENE, 2019). Com isso, foi possível identificar a área carbonatada, ou seja, a 

profundidade em que a pasta de cimento hidratada reagiu com o dióxido de carbono 

do meio. 

Depois de 30 minutos da aspersão da solução, as amostras foram fotografadas 

de forma equidistante, com a câmera digital apoiada em um aparato. As imagens 

foram analisadas com o auxílio do software ImageJ de acordo com as Figura 33 e 

Figura 34. Esse software auxilia na quantificação da área carbonatada, informando 

para o usuário se há espessura de cobrimento para a proteção das armaduras, isto é, 

se as barras de aço ainda se encontram em meio alcalino (BOLINA; TUTIKIAN; 

HELENE, 2019). 
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Figura 33 - Definição da escala no software ImageJ. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Figura 34 - Cálculo da área carbonatada. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Assim, com a profundidade e a área de carbonatação quantificadas pelo software 

ImageJ, foi estimada a espessura de carbonatação pode ser utilizada para analisar a 

frente carbonatada, já que o compósito da fôrma permanente funciona como 

cobrimento das armaduras. 

Ribeiro et al. (2018) consideram que a velocidade de carbonatação é uma 

grandeza inversamente proporcional à espessura da matriz cimentícia a ser 
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percorrida. Assim o fenômeno de difusão é representado pelo modelo de Tuutti (1982), 

conforme a Equação 28, baseado nas Leis de Fick.  

 

𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 𝐷/𝑥       (28) 

 

Sendo x a profundidade de carbonatação, t o tempo e D o coeficiente de difusão. 

Com isso, o coeficiente de difusividade (K) pode ser determinado quando a camada 

de cobrimento da armadura estiver carbonatada, a partir da integração da Equação 

28, resultando nas Equações 29 e 30 (LIMA, 1996; RIBEIRO et al., 2018). 

 

𝑡 = 𝐾. 𝑥2 + 𝐾0       (29) 

 

𝑥 = 𝐾. 𝑡1/2       (30) 

 

Em que t corresponde ao tempo de exposição ao CO2 (dias); K se refere ao 

coeficiente de difusividade acelerado (mm/√tempo) e K0 é uma constante que 

representa as condições superficiais da estrutura do concreto como, por exemplo, a 

presença de fissuras. 

O valor de K0 pode variar de 0 a 10 mm, de acordo com Diamond (1999). Nesse 

trabalho, adotou-se o valor dessa constante igual a zero, pois, à medida que a frente 

de carbonatação avança, a morfologia dos poros vai sendo alterada, bem como a 

característica mecânica do material como, por exemplo, a resistência à compressão, 

o que altera os coeficientes de difusão e desvia do perfil parabólico da Equação 30 

(RIBEIRO et al., 2018). Diante desse comportamento, utilizou-se a Equação 30 que 

expressa de maneira simplificada o processo de carbonatação, conforme foi utilizada 

nos trabalhos de Barin (2008), Tasca (2012), Campos (2015) e Shah e Bishnoi (2018). 

Além disso, a taxa de carbonatação das matrizes cimentícias expostas ao 

ambiente é lenta devido à baixa concentração de dióxido de carbono na atmosfera, 

que pode variar de 0,03%, em ambiente rural, a 0,1%, em ambiente urbano (NEVILLE, 

2015). Por isso, ensaios de carbonatação acelerada, com maiores concentrações de 

dióxido de carbono têm sido, frequentemente, utilizadas a fim de avaliar o 

desempenho de estruturas de concreto submetidas à carbonatação em menor 
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duração, quando comparada ao tempo de exposição de maneira natural (SHAH; 

BISHNOI, 2018). 

Existe uma relação entre o coeficiente de carbonatação e a concentração de 

dióxido de carbono acelerado e natural. Nela a profundidade de carbonatação em 

amostras expostas a condições naturais de exposição pode ser prevista usando a 

Equação 31 (SHAH; BISHNOI, 2018). 

 

𝐾𝑎𝑐𝑒

𝐾𝑛𝑎𝑡
=

√𝐶𝑎𝑐𝑒

√𝐶𝑛𝑎𝑡
       (31) 

 

Em que: Kace é o coeficiente de carbonatação acelerada, Knat é o coeficiente de 

carbonatação natural, Cace é a concentração de dióxido de carbono no teste acelerado 

igual a 3% (ISO, 2015) e Cnat é a concentração de dióxido de carbono na condição de 

exposição natural igual a 0,1% segundo Neville (2015). 

 

3.4.2 Migração de cloretos 

O ensaio de migração de cloretos foi feito com base no procedimento sugerido 

por Andrade (1993) e desenvolvido por Ribeiro (2010), de acordo com a Figura 35 em 

que a migração dos íons cloro ocorre devido a uma diferença de potencial elétrico, 

cuja tensão é de 12 V (em corrente contínua), medindo-se a condutividade elétrica da 

solução anódica a cada 24 h, em que a amostra de concreto fica entre duas soluções: 

uma com água destilada e deionizada (anódica) e a outra com cloreto de sódio (NaCl) 

(catódica). A partir disso, os íons cloro migram da célula catódica para a anódica e a 

medida da condutividade na célula anódica é feita por um condutivímetro digital. 

 

Figura 35 - Aparato de migração de cloretos. 

 

Fonte: (O AUTOR). 
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Para a realização desse ensaio, são necessários quatro corpos de prova com 

diâmetro igual a 100 mm e altura de 40 mm para as amostras de F0, F2, F4, F6 e CC, 

obtidos conforme ilustrado na Figura 36. 

 

Figura 36 - Obtenção de amostras para realização de ensaio de migração de cloretos (medi-

das em mm). 

 
Fonte: (O AUTOR). 

 

A seleção das amostras de concreto de cobrimento (CC) foi realizada conforme 

a proposta de Ribeiro (2010) que é uma adaptação da ASTM E 562 (ASTM, 1999), 

dispensando o uso dessa técnica para as amostras com 0%, 2%, 4% e 6% de fibras, 

já que estes não possuem agregado graúdo. Essa seleção foi necessária devido à 

heterogeneidade do concreto, que leva a uma diversidade na relação entre os teores 

de agregado graúdo e de pasta, inviabilizando as comparações efetivas entre as 

amostras. Dessa maneira, estimou-se a porcentagem de uma fase de interesse, 

colocando uma grade sobre a amostra e contando os nós da rede que estiverem sobre 

a fase em questão, sendo que os nós que se sobreporem na zona de transição têm 

valor de 0,5 ponto e aqueles que se sobreporem na fase em análise têm valor de 1 

ponto. Em seguida, dividiu-se este valor obtido pelo total de nós, estimando o 

percentual da fase. A representação desse procedimento pode ser vista na Figura 37. 
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Figura 37 - Representação esquemática do procedimento de estimativa das fases do con-

creto, adaptada da norma ASTM E 562 (ASTM, 1999). 

 

Fonte: (RIBEIRO et al., 2018). 

 

Para medir a quantidade de cloretos que migraram pelo concreto estudado, foi 

utilizada a metodologia proposta por Castellote, Andrade e Alonso (2001) e Ribeiro 

(2010), por meio do uso de um condutivímetro digital portátil tipo caneta, modelo CD-

880 da marca Instrutherm. Inicialmente, foi ajustada a curva de condutividade elétrica 

em função da concentração de cloretos em solução. Para tal, foram medidas as 

condutividades elétricas em soluções contendo nove diferentes concentrações de 

NaCl, obtendo-se, assim, a curva de calibração, de acordo com a Figura 38. 

 

Figura 38 - Condutividade elétrica em função da concentração de cloretos em solução. 

 
Fonte: (O AUTOR). 
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Durante o ensaio de migração, a concentração molar (M) de cloretos varia em 

função do tempo (horas), conforme a Figura 39, sendo possível determinar o time lag 

(), o início (Δ) e fim (O) do estado estacionário de difusão (Ds) (RIBEIRO et al. 2018). 

 

Figura 39 - Curva padrão do ensaio de migração de cloretos. 

 

Fonte: (RIBEIRO et al., 2018). 

 

Durante a realização do ensaio, inicialmente, existe um período em que a 

quantidade de cloretos que passa para a célula anódica (com água destilada e 

deionizada) é insignificante (CASTELLOTE; ANDRADE; ALONSO, 2001; RIBEIRO et 

al., 2018). Esse período é conhecido por time lag, que consiste no tempo necessário 

para que os cloretos atravessem a amostra, saturando-a, e é obtido por meio da 

interseção entre o prolongamento da reta que caracteriza o estado estacionário e o 

eixo do tempo (RIBEIRO, 2010). O time lag é necessário para a determinação do 

coeficiente de difusão no estado não-estacionário, que representa passagem dos íons 

cloro, pelos poros da amostra ensaiada e sem promover o fluxo constante de íons 

(RIBEIRO, 2010). 

Após esse período, o fluxo de íons cloro através da amostra se torna constante, 

o que corresponde ao estado estacionário (AMORIM JÚNIOR et al., 2019). Para 

determinar o coeficiente de difusão no estado não-estacionário (Dns), a partir de 

ensaios de migração, utilizam-se as Equações 32 e 33 propostas por Castellote, 

Andrade e Alonso (2001). 

 

𝐷𝑛𝑠 =
2.𝑙2

𝜏.𝑣2 . [𝑣. 𝑐𝑜𝑡ℎ
𝑣

2
− 2]      (32) 
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𝜈 =
𝑧.𝑒.𝛥𝛷

𝑘.𝑇
        (33) 

 

Sendo, 𝑙 a espessura do corpo prova (cm), 𝜏 o time lag do ensaio de migração 

(s); k a constante de Boltzmann (1,38x10-23 J/K); T é a temperatura (K); e equivale à 

carga do elétron (1,6x10-19 C); z é a valência dos íons (para cloretos = 1) e Δø é a 

média da tensão (V) que efetivamente atravessa a amostra durante o estado não 

estacionário. 

O fluxo dos íons cloro (JCl), no estado estacionário, pode ser calculado a partir 

da inclinação da parte linear do gráfico de concentração de cloretos na célula anódica 

(dC/dt) versus tempo, o qual foi obtido pelo ensaio de migração, de acordo com a 

Equação 34. O coeficiente de difusão no estado estacionário (Ds) é calculado por meio 

da Equação 35 de Nernst-Plank modificada. 

 

𝐽𝐶𝑙 =
𝑉

𝐴
.

𝑑𝐶

𝑑𝑡
       (34) 

 

Em que, A é a área da seção do corpo de prova exposta (cm²) e V o volume da 

célula catódica, com cloretos (cm3). 

 

𝐷𝑠 =
𝐽𝐶𝑙.𝑅.𝑇.𝑙

𝑧.𝐹.𝐶𝐶𝑙.𝛾.∆Φ
       (35) 

 

Em que, JCl é o fluxo de íons (mol/(s.cm²)), R é a constante de gases (1,9872 

cal/(mol.K)); T é a temperatura (K); l é a espessura do corpo de prova (cm); z é a 

valência dos íons (para cloretos = 1); F é a constante de Faraday (23063 cal/(volt.eq)); 

CCl é a concentração de Cl- na célula catódica (mol/cm3); γ é o coeficiente de atividade 

da solução da célula catódica (0,657 para o Cl-) e ∆Φ é a média da tensão (V) que 

efetivamente atravessa o corpo de prova durante o estado estacionário. 
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3.4.3 Resistividade elétrica 

Para a medição da resistividade elétrica superficial das misturas F0, F2, F4 e F6, 

baseada no princípio de Wenner, utilizou-se o equipamento Surface Electrical Resis-

tivity Meter, fabricado pela Giatec Scientific, que também possui espaçamento de 50 

mm entre as sondas. O equipamento é capaz de identificar resistividades de 

0,1 kΩ.cm até 1000 kΩ.cm, através da geração de corrente alternada com frequências 

que podem variar de 13 a 100 Hz, conforme mostrado Figura 40A. Com isso, foram 

moldados três corpos de prova cilíndricos para amostra, com 100 mm de diâmetro por 

200 mm de altura. Os corpos de prova ficaram em cura submersa até o momento do 

ensaio, que foi realizado aos 28 dias de idade (Figura 40B).  

 

Figura 40 - (A) Esquema de medição da resistividade elétrica do concreto, segundo o princípio 

de Wenner; (B) Execução do ensaio de resistividade elétrica com equipamento de bancada. 

  

(A) (B) 

Fonte: (RIBEIRO et al., 2018; O AUTOR) 

 

A partir da técnica de resistividade elétrica, é possível medir a intensidade de 

corrente elétrica, e, diante da razão entre a tensão fornecida e a corrente encontrada, 

encontra-se o valor da resistência (R), segundo a Lei de Ohm (Equação 36). 

 

𝑅 =
𝑈

𝐼
        (36) 

 

A partir do valor da resistência (R), multiplica-se este por um fator de correção 

chamado constante de célula (κ), que depende das dimensões do corpo de prova em 
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análise e da relação entre a área deste em contato com os eletrodos e a distância 

entre eles, a fim de encontrar a resistividade elétrica da matriz cimentícia (ρe), segundo 

a Equação 37 (RIBEIRO, 2010). 

 

𝜌𝑒 = 𝑘. 𝑅        (37) 

 

Substituindo o valor da constante k por parâmetros geométricos e a resistência 

(R) pela relação U/I (Lei de Ohm), encontra-se a Equação 38. 

 

𝜌𝑒 =
𝑈.𝑆

𝐼.𝑎
        (38) 

 

Em situação específica de eletrodos circulares, conforme Ribeiro et al. (2018) 

tem-se a Equação 39. 

 

𝜌𝑒 =
2.𝜋.𝑈.𝑎

𝐼
       (39) 

 

Em que: ρe é a resistividade elétrica (Ω.cm); U é a tensão aplicada ao circuito 

(V); I é a intensidade de corrente medida (A); S é a área da face do corpo de prova 

em contato com os eletrodos (cm²); e a é a distância entre os eletrodos (cm). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 PROPRIEDADES FÍSICAS DO COMPÓSITO SISAL-CIMENTO 

4.1.1 Absorção de água por imersão 

A Tabela 16 apresenta os resultados de absorção de água por imersão, índice 

de vazios e massa específica das amostras, aos 28 dias de idade. A nomenclatura 

utilizada nessa pesquisa, corresponde ao percentual de fibras de sisal adicionado à 

matriz cimentícia, em massa, sendo: F0 (matriz de argamassa), F2 (2% de fibras), F4 

(4% de fibras) e F6 (6% de fibras). 

 

Tabela 16 - Valores médios obtidos do ensaio de absorção de água por imersão das misturas 

F0, F2, F4 e F6. 

Mistura Absorção por 
imersão (%) 

Índice de vazios 
(%) 

Massa específica 
(g/cm³) 

F0 9,39 (0,12) 16,14 (0,15) 1,720 (0,008) 

F2 7,54 (0,65) 12,66 (1,09) 1,678 (0,001) 

F4 9,23 (0,93) 15,53 (1,59) 1,683 (0,002) 

F6 11,25 (0,49) 19,13 (0,79) 1,701 (0,005) 
Nota: Os valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Conforme o espalhamento de 400 ± 10 mm (sem golpes) medido na mesa de 

consistência, a mistura F0 é uma argamassa de consistência fluida, em que as 

partículas de agregado miúdo estão imersas no interior da pasta aglomerante 

(CARASEK, 2010). Segundo o espalhamento de 270 ± 10 mm (com golpes) medido 

na mesa de consistência, as misturas F2, F4 e F6, por terem fibras, é demonstrado 

que esses compósitos são diferentes de F0 e tendem a reduzir a trabalhabilidade. 

A Tabela 16 apresenta que a mistura F2 teve menores percentuais de absorção 

de água e de índices de vazios em relação aos compósitos F4 e F6 e que a  matriz de 

armagassa (F0) apresenta parâmetros semelhentes à mistura F4, tornando-a tão 

porosa quanto F4. Isso ocorre, pois a movimentação de água dentro da estrutura da 

matriz depende das características dos poros existentes, pois quando essa matriz, no 

estado endurecido, está em contato com a umidade do ambiente há uma tendência a 

entrar em equilíbrio, sendo que a água, da superfície exposta da matriz, evapora em 

atmosferas mais secas (SANTOS; FONTES; LIMA, 2017). 
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Conforme a Tabela 16, é visto que os percentuais de absorção de água e de 

índices de vazios aumentam, à medida que são elevados os teores de fibras entre as 

misturas F2, F4 e F6. Isso ocorre, porque as fibras de sisal possuem natureza 

hidrofílica, terem uma estrutura celular porosa e isso influencia na porosidade do 

compósito (MEGIATTO JR., 2006; JOHN; THOMAS, 2008; FARUK et al., 2012; 

TESSARO et al. 2015; LIMA et al., 2018; BORGES; MOTTA; PINTO, 2019; 

THYAVIHALLI GIRIJAPPA et al., 2019; AZEVEDO et al. 2020). 

Além disso, o aumento da probabilidade de interconexão dos poros causado pela 

presença das fibras e a entrada de água pelas misturas F2, F4 e F6, pode ter sido 

facilitada pelo alinhamento preferencial das fibras no sentido longitudinal, orientação 

destas na fôrma permanente. As fibras vegetais, durante a etapa de mistura com as 

outras matérias-primas das misturas F2, F4 e F6, também atuam como agentes 

incorporadores de ar, o que aumenta também a porosidade dos compósitos 

(SAVASTANO JR.; AGOPYAN, 1999; BORGES; MOTTA; PINTO, 2019). 

Conforme os dados apresentados na Tabela 16, observa-se também que os 

valores da massa específica dos compósitos F2, F4 e F6, de maneira geral, são 

menores que F0, o que demonstra que a inclusão de fibras influencia na 

trabalhabilidade dos compósitos e consequentemente uma quantidade grande de ar 

pode ser incorporado durante a mistura, caso não haja homogeneização adequada 

(LIMA, 2004). Dessa maneira, as fibras reduzem a trabalhabilidade do compósito e 

isso dificulta a aderência entre a fibra e a matriz, em que é formada uma zona de 

transição, mais porosa, a qual permite a passagem de água (RAHMANI et al., 2011; 

HIDAYA; MUTUKU; MWERO, 2017; LIMA et al. 2018). 

A técnica de absorção de água por imersão fornece uma estimativa do volume 

total de macroporos e interconectados, o que justifica o aumento na porosidade dos 

compósitos com maiores teores de fibras. Assim, esses resultados foram 

considerados relevantes por influenciarem negativamente na durabilidade de vigas de 

concreto armado que utilizem fôrmas permanentes, fabricadas em compósitos 

cimentícios reforçados com fibras de sisal. Já que a entrada de agentes deletérios 

ocorre, principalmente, através dos poros permeáveis. 
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4.1.2 Propagação de ondas ultrassônicas 

A Tabela 17 apresenta os resultados de propagação de ondas ultrassônicas 

longitudinais dos corpos de prova das misturas F0, F2, F4 e F6, aos 28 dias de idade. 

 

Tabela 17 - Velocidade de propagação de onda ultrassônica das misturas F0, F2, F4 e F6. 

Mistura Velocidade média de 
propagação de onda 

(km/s) 

Qualidade da amostra 
(BS EN 12504-4) 

F0 3,81 (±0,028) Boa 

F2 3,78 (±0,016) Boa 

F4 3,74 (±0,018) Boa 

F6 3,68 (±0,042) Boa 
Nota: Os valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Fonte: (O AUTOR). 

 

A partir da análise da Tabela 17, verifica-se que entre as misturas F2, F4 e F6 

contendo os maiores teores de fibras apresentaram menores velocidades de 

propagação da onda ultrassônica, em relação a F0, o que ratifica a diferença entre os 

compósitos e a matriz de argamassa conforme os resultados encontrados na Tabela 

16. Além disso, a incorporação de ar pelas fibras de sisal, durante o processo de 

mistura, a superfície da fibra, por ser irregular em tamanho e forma, interfere na zona 

transição e na sua aderência com a matriz (GONÇALVES, 2016; KIRTHIKA; SINGH; 

SURYA, 2018). Esse tipo de fibra vegetal possui a tendência de variação volumétrica, 

que indica a capacidade de absorção de água pela fibra, sendo este um fenômeno 

que influencia na durabilidade do concreto (CARRARO, 2018). 

A Norma britânica BS EN 12504-4 (BS, 2000) apresenta a classificação da 

qualidade do concreto a partir das faixas de velocidade de propagação de onda 

ultrassônica, segundo a Tabela 12. Apesar desse parâmetro ser importante para 

classificar as misturas F0, F2, F4 e F6, estas foram consideradas de mesma 

qualidade, a partir dos valores de velocidade de propagação de onda ultrassônica 

encontrados, de acordo com a Tabela 17. 

A Figura 41 indica correlação linear entre os resultados de índices de vazios e 

velocidade de onda ultrassônica entre as misturas F2, F4 e F6, pois houve distinção 

entre os valores de velocidade de propagação de onda encontrados e que estes foram 

influenciados pelo aumento do teor de fibras de sisal. 
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Figura 41 - Correlação entre os resultados de índices de vazios e velocidade de onda ultras-

sônica das misturas F2, F4 e F6. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

O teste de velocidade de propagação de ondas ultrassônicas é um indicador 

muito sensível de presença de poros nos compósitos de matrizes cimentícias, pois a 

ondas longitudinais propagadas atravessam a amostra e, o tempo e a velocidade 

necessários para esse percurso variam em função da densidade do material, 

permitindo a estimativa das descontinuidades nas misturas. Essas descontinuidades 

representam, de maneira indireta, indicativos de durabilidade da amostra. Sendo 

assim, quanto mais poroso é o material, menor é a velocidade de propagação de 

ondas. 

 

4.1.3 Absorção de água por capilaridade 

A Tabela 18 apresenta os resultados do ensaio de absorção de água por 

capilaridade das misturas F0, F2, F4 e F6, aos 28 dias de idade. Desse modo, a 

absortividade está relacionada à difusividade hidráulica, pois representa a velocidade 

de penetração da água nos momentos iniciais e é dependente das características 

superficiais da matriz, de acordo com a Tabela 18. Diferentemente da absorção por 

imersão, conforme a Tabela 16, que é influenciada pela pressão hidráulica, a 

absortividade é função da absorção capilar, estabelecida pela diferença de umidade 

entre a superfície livre do líquido, que entra em contato com o sólido poroso, e a 

superfície do mesmo líquido dentro do capilar (SANTOS; FONTES; LIMA, 2017). 
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Tabela 18 - Resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade das misturas F0, F2, 

F4 e F6. 

Mistura 

Absorção 
por 

capilaridade 
i (g/cm²) 

Absortividadeb 

S (g/cm².h½) 

 
Parâmetro Cb 

(g/cm².h-1)b 

Índice de 
desempenhoc 

ID (g/cm².h½)-1 

F0 1,03 (0,32)a 0,254 (0,026)a -0,0033 (0,0133)a 3,30 

F2 0,77 (0,30)a 0,184 (0,009)a -0,0138 (0,0059)a 4,76 

F4 0,82 (0,29)a 0,189 (0,007)a -0,0073 (0,0026)a 4,48 

F6 1,00 (0,44)a 0,200 (0,007)a -0,0081 (0,0028)a 4,05 
Nota: a) os valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão, b) R² = 1 segundo a 
Equação 19 e c) conforme a Equação 20. 

Fonte: (AUTOR). 

 

O índice de desempenho (ID) indica o grau de dificuldade para que um fluido 

penetre e permaneça escoando no meio poroso, segundo a Equação 20. De um lado, 

segundo a Tabela 18, F0 possui menor ID que os compósitos F2, F4 e F6, ou seja, 

menor resistência à penetração de água, devido a maior presença de poros. Por outro 

lado, entre F2, F4 e F6, reduziu-se esse índice de desempenho de 5,88% (F4) e 

14,92% (F6), em relação à F2, o que facilita a entrada de agentes agressivos, quando 

há aumento do teor de fibras. 

A partir da correlação entre a Equação 19 e as quatros curvas experimentais 

obtidas nesta pesquisa, para cada mistura, conforme a Figura 42 (F0), Figura 43 (F2), 

Figura 44 (F4) e Figura 45 (F6), foi possível obter os valores de absortividade (S) e 

das respectivas constantes experimentais (Ct) apresentados na Tabela 18. O valor de 

absortividade corresponde ao máximo valor de absorção de água (i), isto é, o ponto a 

partir do qual a relação entre i e t1/2 se torna constante. 

Ao analisar os resultados, percebe-se que os compósitos F2 (Figura 43) e F4 

(Figura 44), em relação a F0 (Figura 42), tiveram menores valores de absortividade, 

com ao aumento do teor de fibras na matriz, isto é, F0 atingiu mais rapidamente o 

ponto máximo de absorção de água. Esse comportamento ratifica os resultados de 

absorção de água por imersão já discutidos e foi semelhante aos resultados 

encontrados por Lima (2004) e Borges, Motta e Pinto (2019) que, devido à redução 

do tamanho dos poros ou a interconectividade entre eles, a absorção por capilaridade 

reduziu em relação à matriz de referência. 
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Figura 42 - Curva teórica e experimental de absorção capilar de água função da raiz quadrada 

do tempo para F0. 

 

Fonte: (AUTOR). 

 

Figura 43 - Curva teórica e experimental de absorção capilar de água função da raiz quadrada 

do tempo para F2. 

 

Fonte: (AUTOR). 

 

Figura 44 - Curva teórica e experimental de absorção capilar de água função da raiz quadrada 

do tempo para F4. 

 

Fonte: (AUTOR). 
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Figura 45 - Curva teórica e experimental de absorção capilar de água função da raiz quadrada 

do tempo para F6. 

 

Fonte: (AUTOR). 

 

As Figura 43, Figura 44 e Figura 45 mostram que há um crescimento nos valores 

de absortividade dos compósitos F2, F4 e F6, nessa ordem, quando comparados entre 

si, ou seja, F2 atingiu mais lentamente o ponto máximo de absorção de água do que 

as demais misturas, e esse percentual de fibras utilizada nessa pesquisa, pode ser 

considerado um teor ótimo em compósitos com fibras vegetais. O crescimento de 

absortividade tem relação com a tendência das fibras vegetais (lignocelulósicas) em 

absorverem água e aumentarem a espessura da zona de transição formada entre as 

fibras e a matriz. Um comportamento semelhante também foi observado por Farooq, 

Saleem e Ahmad (2017) os quais avaliaram a influência da adição de fibras vegetais 

em matrizes cimentícias. Farooq, Saleem e Ahmad (2017) e Azevedo et al. (2020) 

concordam que devido à variação do teor de fibras vegetais, este é um fator de 

influência no aumento da absorção de água por capilaridade de matrizes cimentícias 

que utilizam esse tipo de reforço. 

Desse modo, afirma-se que a presença das fibras de sisal é determinante no 

aumento da absorção capilar dos compósitos. Sendo que, dentre os compósitos 

analisados, houve uma melhora da absortividade daquele compósito F2, já que o 

baixo teor de fibras de sisal favoreceu o adensamento do compósito e contribuiu para 

redução da absorção capilar (BOLAT et al., 2014). 

Observa-se na Figura 46 que houve correlação linear entre os índices de vazios 

e coeficiente de absorção de água por capilaridade das misturas F2, F4 e F6. 
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Figura 46 - Correlação entre os resultados de índices de vazios e de absorção por capilaridade 

das misturas F2, F4 e F6. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Desse modo, percebe-se que há influência do teor de fibras nos parâmetros 

físicos dos ensaios de absorção de água, o que favorece a entrada de água para o 

interior do compósito sisal-cimento e, consequentemente, prejudica a durabilidade das 

fôrmas permanentes que utilizem esse tipo de material compósito. 

 

4.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO COMPÓSITO SISAL-CIMENTO 

A Tabela 19 apresenta os resultados dos ensaios de resistência à compressão 

axial, módulo de elasticidade estático e dinâmico de F0, F2, F4 e F6, aos 28 dias de 

idade. 

 

Tabela 19 - Resistência à compressão axial, módulo de elasticidade estático e dinâmico das 

misturas F0, F2, F4 e F6. 

Mistura 
Resistência à 
compressão 
axial (MPa) 

Módulo de 
elasticidade 

estático (GPa) 

Módulo de 
elasticidade  

dinâmico (GPa) 

F0 29,72 (3,07) 27,10 (1,70) 22,49 (0,02) 

F2 28,96 (2,12) 24,30 (1,55) 21,58 (0,18) 

F4 25,72 (2,13) 20,76 (0,71) 21,22 (0,21) 

F6 23,98 (2,81) 18,88 (0,59) 20,76 (0,48) 
Nota: Os valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Fonte: (O AUTOR). 
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Conforme a Tabela 19, observa-se uma redução nos valores de resistência à 

compressão axial dos compósitos à medida que se aumenta o percentual de fibras de 

sisal, em relação à F0, na ordem de 2,55% (F2), 13,46% (F4) e 19,31% (F6). Essa 

propriedade mecânica também foi avaliada em compósitos com fibras de sisal, nos 

trabalhos desenvolvidos por Lima, Toledo Filho e Melo Filho (2014); Santos, Fontes e 

Lima (2017); Lima et al. (2018); e Leite (2019). Essas pesquisas utilizaram variados 

percentuais, em massa, de fibras de sisal nas matrizes cimentícias: Lima, Toledo Filho 

e Melo Filho (2014) utilizaram compósitos (w/agl 0,45) reforçados com 2%, 4% e 6% 

fibras; Santos, Fontes e Lima (2017) adicionaram 4% e 6% em concretos (w/c 0,40); 

Lima et al. (2018) adicionaram 6% de fibras em compósitos com w/agl de 0,35; e Leite 

(2019) usou compósitos com 4% (w/agl 0,35) e 6% (w/agl 0,40). 

Existem trabalhos que afirmam sobre a influência negativa do teor de fibras de 

sisal na resistência à compressão axial dos compósitos cimentícios. Isso ocorre, pois 

o uso de fibras curtas dispersas nas matrizes cimentícias reduzem trabalhabilidade do 

compósito no estado fresco e, durante os processos de mistura e de lançamento há 

maior incorporação de ar, o que aumenta a porosidade dos compósito no estado en-

durecido (LIMA; TOLEDO FILHO; MELO FILHO, 2014; GONÇALVES, 2016; SAN-

TOS; FONTES; LIMA, 2017; LIMA et al. 2018; LEITE, 2019). 

Borges, Motta e Pinto (2019) mostram que a resistência à compressão axial re-

duz, pois há diminuição da fluidez do compósito, quando se eleva o teor de fibras, o 

que também dificulta o adensamento das misturas, além da formação de “ninhos” de 

fibras vegetais. Outra pesquisa que ratifica essas afirmações foi desenvolvida por 

Okeola, Abuodha e Mwero (2018) em que, a partir dos resultados, foi constatado um 

decréscimo nos valores de resistência à compressão axial, quando se elevam os per-

centuais de fibras de sisal no concreto. Assim, acredita-se que o principal fator que 

contribuiu para esse comportamento foi o aumento na porosidade da matriz, conforme 

os resultados de absorção apresentados na Tabela 16. 

A Figura 47 representa a correlação linear entre as propriedades física e mecâ-

nica, devido ao aumento do teor de fibras de sisal que teve como consequência a 

queda na resistência à compressão axial. 
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Figura 47 - Correlação entre os resultados de índices de vazios e compressão axial das mis-

turas F2, F4 e F6. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

A partir da correlação linear apresentada na Figura 47, afirma-se que existe uma 

relação entre índice de vazios e essa propriedade mecânica, que também influencia 

negativamente na durabilidade de vigas de concreto armado que utilize fôrma perma-

nente, produzida com altos teores de fibras de sisal. 

Os resultados de módulo de elasticidade estático apresentados na Tabela 19 

mostram que, entre os compósitos F2, F4 e F6, a mistura F2 obteve o maior valor para 

essa propriedade mecânica. Isso ocorre, pois a incorporação de fibras provoca a re-

dução do módulo de elasticidade mecânico, corroborando com os resultados de resis-

tência à compressão axial. Borges, Motta e Pinto (2019) afirmam que essa redução 

ocorre devido às dificuldades no processo de produção e de moldagem, o que leva à 

baixa trabalhabilidade e à dificuldade de dispersão das fibras. Já Gonçalves (2016) 

afirma que essa redução de módulo de elasticidade é devida à incorporação de ar na 

matriz e à superfície irregular da fibra que interfere na aderência entre a fibra e a 

matriz. 

De acordo com Lima (2004), os compósitos cimentícios reforçados com fibras 

vegetais dispersas apresentam menores valores de módulo de elasticidade, quando 

é elevado o teor de fibras na matriz, devido à tendência de formação de novelos e, 

consequentemente, aumentando a porosidade do material. Dessa maneira, o au-

mento na porosidade da matriz presente nas misturas, a dificuldade de dispersão das 

fibras curtas e o adensamento influenciam negativamente na aderência entre a fibra 
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e a matriz, à medida que se variou o percentual de fibras nos compósitos (LIMA; TO-

LEDO FILHO; MELO FILHO, 2014; LEITE, 2019). 

Diante dos resultados de módulo de elasticidade dinâmico apresentados na 

Tabela 19, percebe-se que os valores dessa propriedade são praticamente estáveis, 

havendo uma leve redução, à medida que foi elevado o teor de fibras nos compósitos 

F2, F4 e F6, ratificando os resultados anteriores de análise da resistência mecânica.  

Esses resultados obtidos estão relacionados com o aumento da porosidade dos 

compósitos na presença das fibras vegetais (SAVASTANO JR.; AGOPYAN, 1999) e 

com a incorporação de ar durante o processo de mistura (SAVASTANO JR.; 

WARDEN; COUTTS, 2003; LIMA, 2004). Devido à heterogeneidade provocada pela 

distribuição das fibras na matriz e do percentual destas nos compósitos F2, F4 e F6, 

gera o efeito de ouriços, fenômeno causado pela aglomeração das fibras que tem 

relação, principalmente, com o processo de mistura (FIGUEIREDO, 2011). Além 

disso, Gonçalves (2016) diz que por se tratar de um ensaio que analisa a 

homogeneidade dos compósitos, quando são adicionadas as fibras e por possuírem 

diferentes formas, essa propriedade é alterada. 

A análise do módulo de elasticidade estático dos compósitos é importante na 

determinação de esforços solicitantes e na observação do comportamento de estru-

turas concreto armado, por exemplo, que utilizem a fôrma permanente fabricada em 

compósito reforçado com fibras de sisal. Já o módulo de elasticidade dinâmico dos 

compósitos, por resposta acústica, é necessário para avaliar a homogeneidade do 

material. Portanto, se o compósito é menos denso, aumenta a possibilidade de en-

trada de agentes agressivos, o que prejudica a durabilidade. 

Segundo Lima (2004), o comportamento dos materiais compósitos reforçados 

com fibras de sisal revela que a contribuição da fibra para a resistência aos esforços 

de tração é maior que para os esforços de compressão. Quinino (2015) afirma que a 

tenacidade dos compósitos reforçados com fibras é uma propriedade importante para 

avaliar a capacidade de absorção de energia desses materiais até a ruptura, e nor-

malmente é empregada na caracterização destes quanto à resistência à fratura, 

quando submetidos a deformações (estáticas ou dinâmicas). Sendo assim, foi neces-

sário complementar a análise das propriedades mecânicas desses materiais com os 

diagramas de carga em função da abertura de fissura (CMOD), conforme a Figura 48 

e Figura 49, a partir de ensaios de determinação de tensão à flexão residual. 
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Figura 48 - Diagrama de carga até 0,05 mm de abertura de fissura em F0, F2, F4 e F6. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Figura 49 - Diagrama de carga em função da abertura de fissura em F2, F4 e F6. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Observa-se nas Figura 48 e Figura 49 que as misturas F0, F2, F4 e F6 apresen-

taram comportamento linear até o aparecimento da primeira fissura, conforme os tra-

balhos desenvolvidos por Lima, Toledo Filho e Melo Filho (2014), Lima et al. (2018) e 

Leite (2019). Em relação a F0, observa-se que houve ruptura frágil dessa mistura, na 

carga máxima de 7,47 kN, após a primeira fissura (cerca de 0,02 mm), por se tratar 

de uma mistura que representava a matriz cimentícia, ou seja, sem fibras. Castoldi, 
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Souza e De Andrade Silva (2019) também adicionou fibras de sisal em matrizes ci-

mentícias (w/c 0,50), só que nos percentuais de 0,32%, 0,65% e 1,08%, em volume, 

e também observaram uma zona elástica linear antes da primeira fissura. Isso significa 

que, a ocorrência da primeira fissura está relacionada à resistência à tração da matriz 

e as fibras absorvem tensões de tração apenas na região pós-fissuração. 

Percebe-se na Figura 49, também, que não houve redução de carga, após a 

primeira fissura, dos compósitos F4 e F6, que é um comportamento típico dos com-

pósitos reforçados com fibras dispersas, caracterizado pelo aumento da resistência 

após a primeira fissura e conhecido como deflection hardening ou pseudo- deflection 

hardening, isto é, no pós-fissuração, a carga resistida pelo compósito é maior do que 

a carga necessária para romper a matriz (pico) e se caracteriza pelo surgimento de 

múltiplas fissuras na matriz (BENTUR; MINDESS, 2007; CIFUENTES et al., 2013; 

LIMA; TOLEDO FILHO; LIMA, 2013; SANTOS et al., 2016). O aumento da ductilidade 

é proporcionado pela incorporação de fibras e estas foram eficazes no aumento da 

resistência à flexão, da resistência pós-pico e da absorção de energia (FRAZÃO et al., 

2015). 

Entretanto, o compósito F2, conforme a Figura 49, apresentou um comporta-

mento contrário aos demais, conhecido por deflection softening que, após a fase elás-

tica, na fase fissurada, a carga resistida pelo compósito é menor do que a carga de 

pico. (BENTUR; MINDESS, 2007; CIFUENTES et al., 2013; SANTOS et al., 2016). 

Essa perda ou ganho de resistência é influenciada pela aderência entre a fibra e ma-

triz, pela resistência à tração das fibras, pelo teor e a geometria das fibras (LEITE, 

2019). 

Os comportamentos dos compósitos F6 e F4 são superiores a F2 no sentido de 

serem analisadas as cargas mais elevadas após a fissuração, ultrapassando a carga 

onde há o início da não linearidade. Já na curva que representa o compósito F2 há 

uma tendência de queda com manutenção dos valores de carga medida. Essa dife-

rença se dá pela presença das fibras, que no caso de F0, a ruptura foi frágil e não 

houve aumento de resistência após a fissuração. 

De acordo com Lima, Toledo Filho e Lima (2013) o comportamento mecânico de 

compósitos reforçados com fibras de sisal curtas e distribuídas aleatoriamente é 

caracterizado como decrescente à medida que a abertura de fissura aumenta, 

indicando um amolecimento. A norma RILEM TC 162-TDF (2002) mostra que a 
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determinação das tensões residuais é uma alternativa para avaliar, 

experimentalmente, esses parâmetros a partir da abertura da fissura (CMOD). A 

adição de fibras na matriz proporciona ao compósito maior controle de propagação de 

fissuras e elevação da tenacidade (LEITE, 2019). 

A Tabela 20 representa os valores médios dos parâmetros relativos aos limites 

de proporcionalidade das misturas F0, F2, F4 e F6, e às tensões equivalentes e resi-

duais de todas essas, exceto F0 já que não possui fibras de sisal. Observa-se um leve 

crescimento dos limites de proporcionalidade (ffct,L), entre as misturas, sendo este pa-

râmetro é o menos afetado pelo reforço de fibra, já que depende principalmente das 

propriedades da matriz (LAMEIRAS, BARROS; AZENHA, 2015; ZAMANZADEH; 

LOURENÇO; BARROS, 2015). As tensões equivalentes (feq,i) e residuais (fR,i), apre-

sentam uma nítida tendência em aumentar, conforme o aumento do percentual de 

fibras (F2, F4 e F6). Esse comportamento é esperado, uma vez que a transferência 

de tensões durante a propagação de fissuras tem relação com o teor de fibras (LA-

MEIRAS, BARROS; AZENHA, 2015; ZAMANZADEH; LOURENÇO; BARROS, 2015). 

Desse modo, constata-se que houve influência do aumento do teor de fibras na 

resistência à flexão dos compósitos em diferentes níveis de abertura de fissura. Assim, 

para o desenvolvimento de elementos construtivos, que possam atuar como fôrmas 

permanentes, é importante asseguram que a distribuição das fibras seja adequada, 

evitando principalmente a presença de poros e as fôrmas possam ser utilizadas em 

aplicações estruturais. 

Além disso, de acordo com a Tabela 13, que mostra a classificação dos compó-

sitos  a partir das tensões residuais fR,1 e fR,3 para fins de aplicações estruturais, e 

consta na norma CEB-FIP 2010 (CEB-FIP, 2011), os compósitos F2, F4 e F6 são 

classificados, respectivamente, como 1b, 2b e 3b. O tipo de fibra que foi utilizado como 

reforço da matriz cimentícia está de acordo com os parâmetros estabelecidos por 

CEB-FIP (2011): fR,1/ffct,L> 0,4 e fR,3/fR,1> 0,5. Com a análise dos índices de tenacidade 

(I20) dos compósito, observou-se que esses índices aumentaram a partir da elevação 

dos teores de fibras: F2 (I20 = 8,63), F4 (I20 = 11,51) e F6 (I20 = 14,82). Isso mostra que 

houve influência das fibras na matriz cimentícia para absorverem energia até a rup-

tura, já que esse comportamento também foi observado no trabalho desenvolvido por 

Leite (2019). 
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Tabela 20 - Limite de proporcionalidade (ffct,L), tensões equivalentes (feq,i) e residuais (fR,i) para 

as misturas F0, F2, F4 e F6. 

Mistura 
Valores médios dos parâmetros (MPa) 

ffct,L feq,2 feq,3 fR,1 fR,2 fR,3 fR,4 

F0 
1,59 

(0,28) 
- - - - - - 

F2 
2,20 

(0,07) 
1,54 

(0,42) 
1,41 

(0,28) 
1,64 

(0,29) 
1,55 

(0,25) 
1,30 

(0,22) 
1,09 

(0,19) 

F4 
2,48 

(0,09) 
3,23 

(0,43) 
2,60 

(0,43) 
2,91 

(0,40) 
2,85 

(0,45) 
2,21 

(0,28) 
1,84 

(0,16) 

F6 
2,54 

(0,13) 
4,19 

(0,05) 
3,06 

(0,06) 
3,57 

(0,06) 
3,44 

(0,09) 
2,68 

(0,09) 
2,15 

(0,06) 
Nota: Os valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Fonte: (O AUTOR). 

 

A partir dos resultados de resistência à flexão residual, vê-se que com o aumento 

do teor de fibras contribuiu-se para a melhoria da durabilidade dos compósitos – nessa 

ordem F2, F4 e F6 – e, consequentemente para a melhoria da durabilidade de vigas 

de concreto armado que utilizem a fôrma permanente, devido à capacidade desse 

elemento construtivo suportar carga, apresentando um comportamento mais dúctil 

com maior absorção de energia, e mesmo com o surgimento de fissuras, estas são 

controladas pela presença das fibras de sisal. Entretanto, todos os resultados das 

propriedades físicas e os outros resultados das propriedades mecânicas mostram que 

à medida que é aumentado o teor de fibras de sisal, prejudicam indiretamente a dura-

bilidade. Sendo assim necessário, apresentar os resultados de análise de durabilidade 

que complementam os outros dados já discutidos. 

 

4.3 CONCRETO DE COBRIMENTO 

O concreto de cobrimento (CC) usado nessa pesquisa foi semelhante ao de Leite 

(2019) que, no seu trabalho, encontrou o valor médio de 47,93 ± 3,60 MPa referente 

à resistência à compressão axial, aos 28 dias de idade. Nessa seção, serão mostrados 

os resultados referentes às propriedades físicas de absorção de água por imersão e 

por capilaridade do CC, conforme apresentado na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Resultados de absorção de água por imersão do concreto de cobrimento. 

Concreto de cobrimento Valor médio 

Absorção por imersão (%) 5,43 (0,30)c 

Índice de vazios (%) 12,36 (0,59)c 

Massa específica (g/cm³) 2,278 (0,016)c 

Absorção por capilaridade i (g/cm²) 0,42 (0,17)c 

Absortividadea S (g/cm².h½) 0,150 (0,011)c 

Parâmetro Ca (g/cm².h-1) 0,0155 (0,0055)c 

Índice de desempenhob (g/cm².h½)-1 5,84 
Nota: a) R² = 1 segundo a Equação 19; b) conforme a Equação 20; 
c) os valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Conforme a Tabela 21 e os resultados de absorção de água por imersão de F2, 

F4 e F6 (Tabela 16), é possível afirmar que uma viga, em que o concreto que a 

constitui também constitui o cobrimento, absorverá menos água do que uma viga com 

o cobrimento da fôrma permanente em compósito reforçados com fibras de sisal nos 

teores de 2%, 4% e 6%. Além disso, o índice de vazios de CC foi menor do que F2, 

F4 e F6 e o concreto de cobrimento é mais denso do que os compósitos que 

representam a fôrma permanente. A Figura 50 apresenta o resultado de absorção de 

água por capilaridade do concreto de cobrimento. 

 

Figura 50 - Absorção capilar de água em corpos de prova do concreto de cobrimento, em 

função da raiz quadrada do tempo. 

 

Fonte: (AUTOR). 

 

A Figura 50 também mostra que uma viga que utilize o cobrimento de concreto 

apresenta menor absortividade, isto é, haverá uma dificuldade maior em atingir o 

ponto máximo de absorção de água do que uma viga com o cobrimento da fôrma 
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permanente em compósito reforçados com 2%, 4% e 6% de fibras, já que a natureza 

hidrofílica destas facilitam a entrada de água nesse caso. Este comportamento de 

redução da absortividade foi ratificado com o valor do índice de desempenho do 

concreto de cobrimento, segundo a Tabela 21, ser maior do que os valores desse 

parâmetro em F2, F4 e F6, de acordo com a Tabela 18. 

 

4.4 ANÁLISE DE DURABILIDADE 

4.4.1 Carbonatação 

A Figura 51 apresenta as profundidades de carbonatação das misturas F0, F2, 

F4 e F6, após aspersão de uma solução aquosa-alcóolica de fenolftaleína, aos 56, 63 

e 70 dias de exposição à câmara de carbonatação acelerada, respectivamente. 

De maneira geral observa-se que, de acordo com a Figura 51, houve evolução 

da frente carbonatada (zona róseo-avermelhada) até 70 dias de estudo acelerado, 

tanto em F0 quanto entre F2, F4 e F6. De acordo com a caracterização física dos 

aglomerantes, esse fenômeno ocorreu devido à alta porosidade provocada pela sílica 

ativa aglomerada, principalmente em F0, já que não há quebra de aglomerados de 

sílica ativa provocados pela adição de fibras. Em F2, F4 e F6, o aumento no teor de 

fibras também elevou a porosidade dos compósitos por causa dos lúmens e dos 

vazios nos emaranhados de fibras. 

Nos primeiros 56 dias de ensaios foram constatadas pequenas alterações de 

coloração na matriz F0 e nos compósitos F2, F4, entretanto, em F6 essa diferença 

está mais evidente. Após os 63 e 70 dias de exposição, a frente de carbonatação é 

mais acentuada, pois a alta porosidade devido a presença das fibras e a interface 

entre elas e a matriz são os grandes responsáveis por este fenômeno, fazendo com 

que o compósito se torne mais permeável (RAMLI; KWAN; ABAS, 2013). Nos períodos 

de 63 e 70 dias de exposição, a mistura da matriz de argamassa (F0), apresentou 

região carbonatada maior que F2, menor que F6 e próxima de F4. Esse fenômeno 

ratifica as propriedades de absorção de água, já apresentadas. 
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Figura 51 - Profundidade carbonatada das misturas por (A) 56 dias, (B) 63 dias e (C) 70 dias. 

 

    
F0 F2 F4 F6 

(A) 

 

    
F0 F2 F4 F6 

(B) 

 

    
F0 F2 F4 F6 

(C) 

Fonte: (O AUTOR). 
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A Figura 52 mostra as profundidades de carbonatação do concreto de 

cobrimento (CC) após aspersão de uma solução aquosa-alcóolica de fenolftaleína aos 

56, 63 e 70 dias de exposição à câmara de carbonatação acelerada. 

 

Figura 52 - Profundidade de carbonatação do concreto de cobrimento após exposição acele-

rada durante (A) 56, (B) 63 e (C) 70 dias. 

 

   
(A) (B) (C) 

Fonte: (O AUTOR). 

 

É observado, na Figura 52, que a frente de carbonatação avança para o interior 

de CC à medida que aumenta o tempo de exposição desse material na presença do 

dióxido de carbono. Esse agente agressivo penetra pelos poros do concreto por meio 

do mecanismo de transporte de difusão, bem como as misturas de F2, F4 e F6. Sendo 

assim, uma viga de concreto armado que utilize o próprio cobrimento para proteger o 

aço contra a corrosão, dificulta mais a entrada do CO2 do que uma viga que tenha 

como cobrimento das armaduras a fôrma permanente produzida em compósito com 

fibras de sisal. 

Com o auxílio do software ImageJ, foi calculada a área média carbonatada (zona 

sem coloração róseo-avermelhada) das amostras F0, F2, F4, F6 e CC, após 56, 63 e 

70 dias de exposição, de acordo com a Tabela 22. 
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Tabela 22 - Área carbonatada das amostras F0, F2, F4, F6 e CC em função do tempo de 

exposição. 

Amostra 
Área média carbonatada (mm²) 

56 dias 63 dias 70 dias 

F0 340,81 (64,17) 445,84 (28,01) 519,25 (45,36) 

F2 363,62 (124,47) 428,37 (66,38) 494,49 (204,39) 

F4 388,90 (68,25) 455,59 (97,24) 600,80 (36,68) 

F6 904,37 (126,03) 1.315,05 (118,16) 1.404,16 (136,36) 

CC 358,34 (39,33) 417,73 (53,08) 454,50 (61,07) 
Nota: Os valores entre parênteses representam os desvios padrão. 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Em teoria, a adição de fibras de sisal na matriz cimentícia promove aspectos 

positivos e negativos quanto à durabilidade dos compósitos cimentícios. O aspecto 

positivo seria o fato de que, devido à sua capacidade de controlar fissuras, a presença 

das fibras poderia atenuar o processo de carbonatação, já que reduziria a entrada de 

agentes agressivos. Entretanto, os aspectos negativos deste reforço seriam que, 

devido a alta absorção de água pelas fibras de sisal e a incorporação de ar durante o 

processo de mistura, há dificuldades de moldagem, e existe aumento da porosidade 

total do compósito, aumentando a difusão dos CO2 através do mesmo (Tabela 22). 

Além disso, pesquisas mostram que, devido à sua natureza hidrofílica, associada 

à acentuada porosidade, os compósitos com fibras vegetais apresentam uma elevada 

capacidade de “sequestrar” o dióxido de carbono (TONOLI et al., 2011; NEVES 

JUNIOR et al., 2017). 

Em se tratando da quantificação da área carbonatada do concreto, percebe-se 

que esses resultados ratificam a análise visual realizada por meio da aspersão da 

solução aquosa-alcóolica de fenolftaleína, que mostrou a diferença de pH por meio da 

coloração róseo-avermelhada que considera o meio com pH ≥ 9,5 e da não 

modificação da cor que considera o meio com pH < 9,5 (RIBEIRO et al., 2018; 

BOLINA; TUTIKIAN; HELENE, 2019). 

A Figura 53 apresenta as profundidades de carbonatação, em média, das 

misturas F0, F2, F4, F6, e os respectivos desvios-padrão medidos nas idades de 56, 

63 e 70 dias. 

 

 



97 

 

Figura 53 - Profundidades de carbonatadas de F0, F2, F4, F6 e CC aos 56, 63, 70 dias de 

exposição. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Observa-se na Tabela 22 e na Figura 53 que o aumento do teor de fibras dos 

compósitos resultou em um aumento da profundidade de carbonatação dos 

compósitos. Nos compósitos de matriz cimentícia reforçados com fibras de sisal, a 

carbonatação da matriz é potencializada devido à porosidade das fibras, resultando 

numa maior permeabilidade das misturas devido à absorção das fibras, diminuindo 

assim a aderência entre a fibra e a matriz (PIZZOL et al., 2014). 

Os compósitos F2 e F4, nessa ordem, obtiveram os menores valores de 

profundidade carbonatada, para os três períodos de exposição, indicando que suas 

configurações estruturais são mais compacta e possuem menor continuidade dos 

poros, quando comparados com o compósito F6. Isso é ratificado pelos resultados 

encontrados no ensaio de absorção de água por capilaridade. 

Estes resultados também estão coerentes com a pesquisa feita por Ramli, Kwan 

e Abas (2013), que avaliaram o efeito da incorporação de 0,6%; 1,2%; 1,8% e 2,4% 

de fibras de coco, em massa, na durabilidade dos concretos reforçados com fibras 

naturais submetidos a ambientes agressivos e foi observado que a frente de 

carbonatação aumenta à medida que é elevado teor de fibras. Outro trabalho que 

ratifica o aumento da camada carbonatada na presença das fibras vegetais, foi 

desenvolvido por Pizzol et al. (2014), em que estes mostraram o impacto da 
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carbonatação acelerada na microestrutura e nas propriedades físicas de compósitos 

híbridos de fibrocimento reforçados com fibras de eucalipto e de PVA. Eles 

observaram, por meio de micrografias, a formação do CaCO3, devido a estrutura 

porosa da matriz, principalmente, na interface entre as fibras de celulose e a matriz 

de cimentícia. 

Apesar da velocidade, com que a frente de carbonatação avança nos compósitos 

cimentícios reforçados fibras de sisal, ter sido maior nessa ordem F6, F4 e F2, a 

carbonatação pode melhorar a durabilidade dos compósitos já que, além da absorção 

de água, existem mais dois mecanismos de degradação das fibras vegetais. O 

primeiro deles é o ataque alcalino que provoca a perda de resistência mecânica do 

compósito, através dos compostos alcalinos da matriz cimentícia como, por exemplo, 

o hidróxido de cálcio. O segundo mecanismo é o efeito da mineralização do lúmen 

das fibras de sisal, devido à migração dos hidróxidos de cálcio livres. Desse modo, a 

carbonatação pode melhorar a durabilidade da fôrma permanente, porém, é prejudicial 

para a viga de concreto armado já que a fôrma funciona com cobrimento das 

armaduras. 

Dessa maneira, percebe-se na Tabela 22 e na Figura 53 que o concreto que 

representa o cobrimento da viga possui menores valores de profundidade de 

carbonatação quando comparado ao cobrimento da viga que é a fôrma permanente 

em compósitos com 2%, 4% e 6% de fibras de sisal. Desse modo, a fôrma 

permanente, para uma viga de concreto armado prejudica mais a sua durabilidade do 

que sem a fôrma, ou seja, o próprio concreto da viga. 

A partir das análises dos resultados de profundidades de carbonatação das 

misturas F0, F2, F4 F6 e CC, foi possível relacioná-los com o tempo por meio de 

modelos matemáticos (conforme apresentados no item 3.4.1) que determinam o 

coeficiente de carbonatação, de acordo com a Figura 54 (BARIN, 2008; TASCA, 2012; 

CAMPOS; 2015; SHAH; BISHNOI, 2018). 
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Figura 54 - Evolução da profundidade de carbonatação das amostras F0, F2, F4, F6 e CC em 

função do tempo e identificação do coeficiente de carbonatação. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Conforme a Figura 54, o coeficiente de difusão de dióxido de carbono representa 

indicativos da velocidade desse fenômeno nas misturas estudadas em relação aos 

períodos de exposição. Desse modo, observa-se que o compósito F2 apresentou a 

menor velocidade de carbonatação acelerada, com 10,48 mm/ano0,5. As misturas F0, 

F4 e F6 apresentaram coeficientes de carbonatação acelerada, respectivamente, 

iguais a 10,72 mm/ano0,5, 11,89 mm/ano0,5 e 29,76 mm/ano0,5. Em relação ao avanço 

da carbonatação no concreto de cobrimento, observa-se que o coeficiente de difusão 

acelerado é igual a 9,97 mm/ano0,5. 

Diante dos valores obtidos em ensaio acelerado, foi possível determinar 

coeficientes de carbonatação natural, baseado no trabalho de Shah e Bishnoi (2018). 

Dessa maneira, os valores médios dos coeficientes de difusão natural foram 

convertidos, usando a Equação 31, para: 1,82 mm/ano0,5 (CC); 1,91 mm/ano0,5 (F2); 

1,96 mm/ano0,5 (F0); 2,17 mm/ano0,5 (F4); e 5,43 mm/ano0,5 (F6). Dessa maneira, os 

resultados ratificam que a carbonatação em viga que use a fôrma permanente, como 

cobrimento das armaduras é menor do que em uma viga que tenha o próprio concreto 

como cobrimento, conforme as formulações desenvolvidas nesse estudo. 
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A Figura 55 mostra que, para a vida útil de projeto mínima de 50 anos (ABNT, 

2013) e a espessura mínima de 30 mm em ambientes com classe de agressividade 

moderada (ABNT, 2014), conforme a Equação 30. 

 

Figura 55 - Espessura carbonatada em função da raiz do tempo de exposição. 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

De acordo com a Figura 55, apenas o compósito F6 ultrapassou os limites 

estabelecidos por ABNT (2013, 2014). Isso significa que, para as condições 

estabelecidas, a durabilidade de compósito F6 quanto à carbonatação acelerada, é 

inferior às demais misturas, o que ratifica a influência negativa do aumento do teor de 

de fibras. 

A análise da profundidade de carbonatação é uma técnica simples para serem 

avaliados os fenômenos que possibilitem a corrosão de vigas de concreto armado que 

utilizem a fôrma permanente como camada de cobrimento das armaduras. Por isso, 

acredita-se que a difusão é o principal mecanismo de transporte do dióxido de carbono 

(neste caso) envolvido na carbonatação de compósitos reforçados com fibras de sisal 

(PIZZOL et al., 2014). 
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4.4.2 Migração de cloretos 

A evolução da concentração de íons cloro na célula anódica, em função do 

tempo, é apresentada na Figura 56, para as misturas avaliadas F0, F2, F4 e F6. Ob-

serva-se um deslocamento da curva de concentração molar de cloretos em função do 

tempo, para a direita, isto é, há um aumento do time lag à medida que é reduzido o 

teor de fibras de sisal, quando são comparados F2, F4 e F6. Além disso o comporta-

mento de F0 está de acordo com os demais resultados de absorção, índice de vazios 

e profundidade de carbonatação. 

 

Figura 56 - Evolução da concentração de cloretos na célula anódica em relação ao tempo 

para F0, F2, F4, F6 e CC (Δ = início do estado estacionário e O = final do estado estacionário). 

 

Fonte: (O AUTOR). 

 

É visto também na Figura 56 que a concentração máxima de cloretos livres 

atingida pelas misturas na célula anódica, durante o ensaio de migração de cloretos, 

foi de aproximadamente: 0,16 M (F6), 0,14 M (F4); 0,12 M (F0); 0,10 M (F2). Isso 

significa que cada mistura alcançou concentrações finais de cloretos distintas e de-

crescentes à medida que foi reduzido o teor de fibras, exceto em F0, o que reforça a 

influência dos percentuais de fibras na entrada de agentes agressivos. 

Conforme a Tabela 6 é importante destacar os resultados encontrados para o 

teor de aluminatos no cimento (3,76%), na sílica ativa (1,47%) e, principalmente, na 
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cinza volante (28,73%). A presença desse alto percentil de aluminatos na adição pozo-

lânica (cinza volante) contribui com a capacidade do material cimentício em fixar clo-

retos, formando o sal de Friedel (3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O), evitando que esses íons 

fiquem livres e cheguem até as armaduras, iniciando o processo de corrosão. De ma-

neira contrária, o baixo percentual de aluminatos encontrado tanto no cimento, quanto 

na sílica ativa, não contribui para a fixação desses íons deletérios. Desse modo, a 

proporção dos materiais utilizados neste trabalho (45% de cimento, 15% de sílica ativa 

e 40% de cinza volante) promove uma tentativa de compensação nesse aspecto. 

Em relação ao concreto de cobrimento, a evolução da concentração de íons 

cloro na célula anódica, em função do tempo, é apresentada na Figura 56. Desse 

modo, percebe-se que a concentração máxima de cloretos atingida pelo concreto, no 

estado estacionário, foi aproximadamente igual 0,16 M. Isso mostra que o cobrimento 

da viga permite que os cloretos alcancem uma concentração limite semelhante a uma 

viga que possua F6 como cobrimento das armaduras. Tornando assim, a viga de con-

creto menos durável que as vigas que possuam F2 e F4 como cobrimento do aço. 

Entretanto, é necessário analisar outros parâmetros de durabilidade extraídos do en-

saio de migração de cloretos pra comparar os diferentes tipos de cobrimento. 

A Tabela 23 apresenta os valores de time lag, de coeficientes de difusão nos 

estados não estacionário e estacionário, de fluxo de íons e a classificação das amos-

tras F0, F2, F4, F6 e CC quanto à resistência à penetração de cloretos, segundo os 

limites estabelecidos por Nilsson et al. apud Gjorv (2015), tendo como parâmetro o 

concreto. 

Conforme a Tabela 23, o compósito F2 apresentou o menor coeficiente de 

difusão no estado não estacionário (Dns) devido à redução da porosidade causada 

pelo menor teor de fibras. No entanto, todas as misturas analisadas foram 

classificadas, de forma qualitativa, como materiais de “alta” ou “muito alta” resistência 

à penetração de cloretos, conforme Nilsson et al. apud Gjorv (2015), a partir dos 

valores dos coeficientes de difusão no regime não estacionário. 
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Tabela 23 - Classificação das amostras F0, F2, F4, F6 e CC quanto à resistência à penetração 

de cloreto de acordo com os limites estabelecidos por Nilsson et al. apud Gjorv (2015). 

Amostra 
Time lag 

(h) 
Fluxo de íons 

(10-9 mol/s.cm²) 

Coeficientes de 
difusão (10-8cm²/s) 

Resistência à 
penetração 
de cloretos Dns Ds 

F0 
221,50 
(4,24) 

0,39 
7,80 

(0,54) 
0,94 

(0,04) 
Alta 

F2 
392,50 
(8,37) 

0,58 
4,50 

(0,14) 
1,61 

(0,32) 
Muito alta 

F4 
289,67 
(7,51) 

0,39 
5,67 

(0,06) 
0,92 

(0,01) 
Alta 

F6 
224,33 
(3,30) 

0,58 
8,04 

(0,11) 
1,47 

(0,02) 
Alta 

CC 
392,38 
(6,19) 

0,78 
5,35 

(0,07) 
2,06 

(0,01) 
Alta 

Nota: Moderada (10 < Dns < 15×10−8 cm2/s); Alta (5×10-8cm²/s < Dns < 10×10-8cm²/s); Muito 
alta (2,5×10-8 < Dns <5×10-8cm²/s); e Extremamente alta (Dns < 2.5×10−8cm2/s); os valores 
entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Fonte: (O AUTOR). 

 

Conforme a Tabela 23, o período (time lag) necessário para que os cloretos atra-

vessem e saturem o compósito, foi maior para F2, pois esse teor proporcionou uma 

melhoria na densidade da matriz cimentícia, devido à redução de vazios, e conse-

quentemente na durabilidade do material, o que contribuiu para resistência à penetra-

ção de cloretos (DE GUTIÉRREZ; DÍAZ; DELVASTO, 2005; PRIYA; THIRUMALINI, 

2018). O time lag é fundamental determinar o coeficiente de difusão no estado não-

estacionário, que representa a tentativa de passagem dos íons cloro, pelos poros da 

mistura ensaiada e, com ele, é possível estimar a vida útil de projeto do compósito. 

Segundo a Tabela 23, o aumento na movimentação de íons cloro até o interior 

dos compósitos reforçados com fibras, proporcionando um fluxo constante (JCl) dos 

cloretos, para adições superiores a F0, foi facilitado, devido à natureza hidrofílica da 

fibra de sisal que absorve água, fazendo com que esse eletrólito transporte os cloretos 

mais rapidamente (RAMLI; KWAN; ABAS, 2013; FAROOQ; SALEEM; AHMAD, 2017). 

Como o fluxo de íons ocorre no estado estacionário, o coeficiente de difusão deste 

regime (Ds) aumentou nessa ordem de teores de fibras F4, F6 e F2, o que contrapõe 

o efeito das fibras de sisal na penetração de cloretos. 

Diante desses resultados apresentados, é possível observar que houve coerên-

cia com alguns trabalhos que mostram que o aumento do teor de fibras vegetais favo-

rece a entrada de íons cloro em compósitos cimentícios reforçados com: 0,1% e 0,3% 
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de fibras de celulose, em volume (SAPPAKITTIPAKORN; BANTHIA, 2012); 0,6 a 

2,4% de fibras de coco, em massa (RAMLI; KWAN; ABAS, 2013); 1,0% de fibras de 

sisal, em volume (BALASUBRAMANIAN; SENTHILSELVAN; SABARISH, 2016);e 

0,5% de fibras de coco, em massa (FAROOQ; SALEEM; AHMAD, 2017). 

Dessa maneira, afirma-se que a passagem de cloretos da célula catódica (con-

tendo NaCl) para a célula anódica (contendo água destilada e deionizada) foi facilitada 

pelos compósitos com maiores teores de fibras e, provavelmente, ocorreu pela 

interface fibra-matriz e/ou pelo própio lúmen da fibra de sisal (SAPPAKITTIPAKORN; 

BANTHIA, 2012; BALASUBRAMANIAN; SENTHILSELVAN; SABARISH, 2016). 

A Tabela 23 mostra que as misturas F2, F4 e F6 e CC possuem, no mínimo, alta 

resistência à penetração de cloretos. Mesmo assim, percebe-se que uma viga que 

utilize o concreto como camada de cobrimento apresenta parâmetros de durabilidade 

próximos a F2, através do ensaio de migração de cloretos. 

A técnica de migração de cloretos é importante na avaliação da capacidade do 

cobrimento de concreto ou compósito em proteger a armadura dos agentes deletérios. 

Isso porque, devido à maneira como o teste é executado, estão envolvidos os princi-

pais mecanismos de transporte de íons cloro, ou seja, a permeabilidade, absorção 

capilar, difusão e migração iônica. 

 

4.4.3 Resistividade elétrica 

A Tabela 24 apresenta os resultados de resistividade elétrica média e classifica-

ção das misturas F0, F2, F4 e F6. Desse modo, percebe-se que a resistividade elétrica 

dos compósitos F2, F4 e F6, em relação a F0, diminuiu à medida que foi aumentado 

os teores de fibras. Isso pode ter ocorrido pelo fato de as fibras aumentarem a poro-

sidade do compósito, conforme Kakooei et al. (2012), Söylev e Özturan (2014) e os 

resultados de absorção por imersão e por capilaridade, resultando no aumento da 

condutividade dos compósitos, em relação à mistura sem fibras. É válido afirmar que 

a elevação da condutividade elétrica devido ao aumento da quantidade de fibras fa-

vorece a penetração de agentes agressivos (SONG et al., 2018). 
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Tabela 24 - Resultados do ensaio de resistividade elétrica e classificação das misturas F0, 

F2, F4 e F6. 

Mistura 

Resistividade 
elétrica 

(k.cm) 

Risco de 
corrosão (CEB-

192) 

Risco de 
corrosão (COST 

509) 

Penetração de 
cloretos (AASHTO 

TP 95) 

F0 34,21 (0,29) Desprezível Moderado Fraca 

F2 28,70 (0,82) Desprezível Moderado Fraca 

F4 23,08 (1,04) Desprezível Moderado Fraca 

F6 18,73 (0,65) Baixo Moderado Moderada 
Nota: Os valores entre parênteses correspondem ao desvio padrão. 

Fonte: (O AUTOR). 

 

A resistividade elétrica é uma propriedade que tem relação com os seguintes 

mecanismos de transporte: permeabilidade de fluidos e difusão de íons pelos poros 

do material. Dessa maneira, os íons cloro, por exemplo, podem passar tanto pela zona 

de transição entre a fibra e a matriz, quanto pelo lúmen, já que as fibras possuem 

natureza hidrofílica e absorvem água. Além disso, o comportamento diferente entre 

as misturas avaliadas na Tabela 24 que mostra a condução de corrente elétrica ocorre 

também através dos poros contínuos preenchidos com água presentes nos compósi-

tos. Observa-se que o aumento dos percentuais de fibras, juntamente com a presença 

de água, criou caminhos condutores e diminuiu a resistividade elétrica (FIALA et al., 

2016). Essa propriedade analisada nos compósitos cimentícios reforçados com fibras 

de sisal também tem relação com a estrutura interna e a composição química de fibras 

(KOZŁOWSKI; WŁADYKA‐PRZYBYLAK, 2008). 

As Normas CEB-192 (FIB, 1989), CE-COST 509 (COST, 1997) e AASHTO TP 

95 (AASHTO, 2011) são utilizadas para classificar o concreto quanto ao risco de 

corrosão e penetração de cloretos, com base em resultados de resistividade elétrica. 

A Tabela 24 apresenta a classificação das misturas analisadas conforme os limites 

estabelecidos por essas normas. 

Na Tabela 24, apesar dos valores médios de resistividade elétrica de F2, F4 e 

F6 serem inferiores aos de F0, todos os compósitos contendo fibras de sisal apresen-

taram valores superiores ao limite que consideram altas probabilidades de corrosão 

conforme regulamentam: a Norma CEB-192 (FIB, 1989) (˂ 5 kΩ.cm); o Boletim Euro-

peu COST 509 (COST, 1997) (˂ 10 kΩ.cm); e a Norma americana AASHTO TP 95-
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14 (AASHTO, 2011) (˂ 12 kΩ.cm). Desse modo, se a presença das fibras de sisal não 

dificulta a ocorrência da corrosão, também não pode ser considerada prejudicial. 

A resistividade elétrica é utilizada para monitorar estruturas de concreto armado 

e, através da heterogeneidade do material, é um indicativo de durabilidade. Diante 

dos resultados apresentados, afirma-se que uma viga de concreto armado que utilize 

a fôrma permanente produzida em compósito reforçados com fibras de sisal nos 

teores de 2%, 4% e 6%, permite a entrada de agentes agressivos, em relação à matriz 

de argamassa (0%), de acordo com as formulações desenvolvidas nessa pesquisa.  
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5 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram avaliados compósitos com fibras curtas de sisal, que têm 

sido utilizados na produção de fôrmas permanentes para vigas de concreto armado, 

com o objetivo de avaliar o efeito do teor dessas fibras sobre os parâmetros de 

durabilidade de compósitos sisal-cimento, utilizados na produção de fôrmas 

permanentes para vigas. Desse modo, a partir dos resultados obtidos na presente 

pesquisa, é possível concluir que: 

• O índice de vazios, a absorção de água por imersão, a densidade aparente e 

a absortividade dos compósitos sisal-cimento aumentaram conforme a adição 

de 2%, 4% e 6% de fibras de sisal; 

• Os valores encontrados de velocidade de onda ultrassônica foram suficientes 

para analisar a influência do teor de fibras de sisal, em que a matriz de arga-

massa e os compósitos, apesar de serem materiais diferentes, foram consi-

derados todos de mesma qualidade; 

• Os valores da resistência à compressão axial e dos módulos de elasticidade 

estático e dinâmico das fôrmas reduziram, em relação ao teor de 2%, respec-

tivamente, cerca de 14%, 18,5% e 3%, com a elevação dos percentuais de 

fibras de sisal; 

• O limite de proporcionalidade e as tensões equivalentes e residuais aumenta-

ram, respectivamente, em média, 14%, 121% e 93% a partir da adição de 4% 

e 6% de fibras de sisal, em relação ao compósito com 2% de fibras; 

• Os melhores parâmetros de durabilidade encontrados, entre os compósitos 

analisados, foram correspondentes à mistura com 2% de fibras de sisal, e há 

uma proximidade com o concreto de cobrimento; 

• Diante dos parâmetros de físicos, mecânicos e de durabilidade é possível uti-

lizar o compósito sisal-cimento com 4% de fibras na produção de fôrmas per-

manentes; 

• Embora a utilização das fôrmas permanentes possa facilitar as questões me-

cânicas, sustentáveis e gestão no canteiro de obras, elas devem ser utilizadas 

com a expectativa de substituição parcial do cobrimento das armaduras. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Os elementos construtivos produzidos a partir de compósitos cimentícios 

reforçados com fibras curtas de sisal tem elevado potencial, principalmente, 

ambiental, cujo o desafio para seus aperfeiçoamentos dependem da continuidade em 

outras pesquisas. Dentro dos diversos estudos que ainda precisam ser desenvolvidos 

e aprofundados, sugerem-se os seguintes tópicos: 

• Estudar o efeito da adição de menores teores de fibras (abaixo de 2%) 

nos compósitos com fibras de sisal; 

• Submeter os compósitos com fibras de sisal a ciclos de secagem e ume-

decimento (envelhecimento acelerado); 

• Realizar o ensaio de estanqueidade à pressão positiva e negativa nos 

compósitos sisal-cimento; 

• Utilizar técnicas eletroquímicas, que possibilitem de mensurar a intensi-

dade e a taxa de corrosão em vigas de concreto armado que utilizem a 

fôrma permanente de compósitos sisal-cimento; 

• Realizar Análise de Ciclo de Vida (ACV) dos compósitos, nos teores de 

2%, 4% e 6%, que correspondem à fôrma permanente; 

• Verificar a viabilidade financeira do uso da fôrma permanente em vigas de 

concreto armado. 
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