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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso visa avaliar experimentalmente a mecânica da fratura de 

argamassas poliméricas com rejeitos de cevada como agregado. As amostras de argamassa 

poliméricas reforçadas com cevada foram fabricadas de 1% a 5% de resíduo de cerveja, em 

massa, como substituto agregado. Em seguida, a proporção de resina foi fixada em 12%. 

Todas as amostras utilizaram uma proporção 4:1 de base e endurecedor. A fim de analisar o 

efeito da inclusão desse agregado nas propriedades de fratura da argamassa foram produzidos 

corpos de prova. É utilizado um corpo de prova de fratura clássico na literatura chamado 

disco brasileiro, muito utilizado em materiais como o concreto, que possuem baixa resistên-

cia à tração e alta à resistência à compressão, sua fabricação se dá pelo processo de molda-

gem, forma mais usual de se fabricar com argamassas poliméricas. Este método, justamente 

pelo tipo de corpo de prova, é o adequado pois permite uma variedade de combinação de 

carregamento de fratura de modo I e II seja aplicada variando apenas um parâmetro. 
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ABSTRACT 

 

This work of course completion aims to evaluate experimentally the fracture mechanics of 

polymeric mortars with barley tailings as an aggregate. Samples of barley-reinforced poly-

meric mortar were manufactured from 1% to 5% of beer residue, by mass, as an added sub-

stitute. Then the resin ratio was set at 12%. All samples used a 4:1 ratio of base and hardener. 

In order to analyze the effect of the inclusion of this aggregate on the fracture properties of 

the mortar, test specimens were produced. A classic fracture proofing body is used in the 

literature called Brazilian disc, widely used in materials such as concrete, which have low 

tensile strength and high compressive strength, and are produced by the molding process, its 

manufacture is given by the molding process, a more usual form of manufacturing with pol-

ymer mortars. This method, precisely by the type of test specimen, is suitable because it 

allows a variety of fracture loading combination of mode I and II to be applied by varying 

only one parameter. 

 

Keywords: polymer mortar, beer, barley, fracture. 
 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

Lista de Figuras ......................................................................................................................i 

Lista de Tabelas ....................................................................................................................iii 

Lista de Símbolos ..................................................................................................................iv 

 

1. Introdução ......................................................................................................................5 

2. Revisão Bibliográfica...................................................................................................10 

2.1 Compósitos ............................................................................................................10 

      2.1.1  Concreto impregnado por polímero (CIP)................................12 

        2.1.2   Concreto modificado por polímero (CMP) ................................................14 

        2.1.3   Concreto polimérico (CP) ..........................................................................15 

2.2   Agregados .............................................................................................................17 

2.3   Divisão dos materiais compósitos .........................................................................21 

 2.3.1   Compósitos particulados ............................................................................21 

 2.3.2   Compósitos com fibras ...............................................................................22 

 2.3.3   Compósitos estruturais ...............................................................................22 

       2.4   Polímeros ...............................................................................................................23 

     2.4.1    Introdução .................................................................................................23 

         2.4.2    Nomenclaturas e histórico ........................................................................24 

     2.4.3    Polímeros termoplásticos .........................................................................26 

         2.4.4    Polímeros termorrígidos ...........................................................................28 

2.5   Fibras como reforço ................................................................................................29 



 
 

        2.5.1    Fibras sintéticas ..........................................................................................30 

    2.5.2    Fibras vegetais ............................................................................................31    

     2.5.2.1    Classificação das fibras vegetais .................................................35 

2.6   Fibra de cevada .......................................................................................................36 

    2.6.1    História da cevada ......................................................................................36 

    2.6.2    Características do grão de cevada .............................................................38 

    2.6.3    Bagaço de malte ........................................................................................39 

                2.6.3.1    Características e aplicações do bagaço de malte ........................41 

2.7   Resinas poliméricas .............................................................................................. 43 

    2.7.1    Resina epóxi ..............................................................................................45 

2.8   Mecânica da fratura de compósitos poliméricos....................................................47 

    2.8.1    Mecânica da fratura aplicada a materiais reforçados.................................49  

3. Materiais e métodos ....................................................................................................51 

3.1 Materiais ................................................................................................................52 

               3.1.1    Resina epóxi...............................................................................................52 

               3.1.2    Agregado....................................................................................................52 

    3.1.3    Fibra de cevada ..........................................................................................53 

    3.1.4    Composições..............................................................................................53 

       3.2    Métodos ................................................................................................................55 

               3.2.1    Corpo de prova de fratura disco brasileiro com trinca central passante.....55   

    3.2.2    Domínio de validade da solução de Dong..................................................62 

    3.2.3    Amostras.....................................................................................................63 

4. Resultados e discussão ................................................................................................64 

4.1 Caracterização mecânica .......................................................................................62 



 
 

5. Conclusões ....................................................................................................................69 

6. Bibliografia ..................................................................................................................71 



i 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
2.1 - Evolução dos materiais ao longo do tempo .................................................................11 
 
2.2 - Processo de obtenção do CIP .......................................................................................14 
 
2.3 - Esquema de divisão dos compósitos ............................................................................22 
 
2.4 - Tipos de fibras .............................................................................................................30 
 
2.5 - Exemplos de fibras sintéticas de (a) carbono, (b) vidro e (c) aramida ........................31 
 
2.6 - Constituição estrutural de uma fibra vegetal ...............................................................33 
 
2.7 - (a) Plantação de cevada; (b) Grão de cevada ...............................................................37 
 
2.8 - Evolução da área colhida, quantidade produzida e rendimento ...................................38 
 
2.9 - Representação esquemática do processo de obtenção do bagaço de malte a partir da 

cevada natural .............................................................................................................42 

2.10 - Bagaço de malte .........................................................................................................43 

2.11 - Microscopia eletrônica de varredura de partículas do bagaço de malte. (A) Amplia-

ção de 100 vezes; (B) Ampliação de 300 vezes ..........................................................44 

2.12 - Modos de propagação de trinca..................................................................................48 

2.13 - Mecanismos de falha em compósitos reforçados por fibras.......................................49 

3.1 - Resina epóxi..................................................................................................................52 

3.2 - Corpo de prova de argamassa polimérica sem adição de cevada.................................54 

3.3 - Diagrama esquemático do carregamento de modo misto.............................................57 

3.4 - Corpo de prova de fratura disco brasileiro com trinca central passante.......................59 

3.5 - Setup experimental........................................................................................................60 

3.6 - Corpo de prova com marcação de ângulo de inclinação de trinca 20º.........................60 

4.1 - Curvas Carga X Deslocamento típicas para argamassa polimérica..............................65 



ii 
 

4.2 - Gráfico Carga X Inclinação, com proporções de 1% a 5% em massa de cevada.........66 

4.3 - Fatores de intensidade de tensão média........................................................................67 

 

 

 

 

  



iii 
 

LISTA DE TABELAS 

2.1 - Propriedades mecânicas dos diferentes tipos de concretos poliméricos ......................17 

2.2 - Principais características dos polímeros termoplásticos e termorrígidos ....................28 

2.3 - Propriedades de fibras lignocelulósicas e fibras de vidro ............................................35 

2.4 - Principais características e limitações das resinas termorrígidas .................................45 

3.1 - Propriedades mecânicas da resina epóxi.......................................................................52 

3.2 - Composições de argamassa polimérica fabricadas.......................................................53 

3.3 - Dimensões do corpo de prova.......................................................................................61 

3.4 - Número de amostras por argamassa polimérica e ângulo de inclinação de trinca........63 

4.1 - Fatores de intensidade de tensão de propagação...........................................................68 

 

  



iv 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

a - Meio comprimento de trinca  

R - Raio do disco brasileiro 

B - Espessura do disco brasileiro  

θ - Ângulo de inclinação de trinca  

F - Carga de compressão 

KI - Fator de intensidade de tensão de modo I  

KII - Fator de intensidade de tensão de modo II 

KIPROP - Fator de intensidade de tensão de propagação de modo I  

KIIPROP - Fator de intensidade de tensão de propagação de modo II  

PPROP - Carga de propagação 

KIC - Fator de intensidade de tensão crítico de modo I  

α - Comprimento relativo de trinca 

θc - Ângulo crítico de inclinação de trinca 

 

 

 

 

  



5 
 

 

 

Capítulo 1 

 

Introdução 

 

 

Os materiais compósitos foram um dos materiais que mais cresceram e se diversifica-

ram ao longo das últimas décadas. A crescente demanda por matéria-prima, o surgimento de 

novas tecnologias e as normas ambientais cada vez mais rigorosas, fizeram com que aumentasse 

a necessidade de novos materiais para serem utilizados na construção civil. Assim, o desenvol-

vimento de novos materiais que possuam maior resistência, maior durabilidade e principal-

mente um melhor ciclo de vida fez-se necessário.  

Os materiais compósitos podem ser definidos como misturas (ao nível macroscópico) 

não solúveis de dois ou mais constituintes com distintas composições e estruturas que estabe-

lecem entre si uma interface reconhecida e cujas propriedades se combinam e não podem ser 

obtidas simplesmente pela soma dos diferentes materiais individualmente, em que um dos ma-

teriais garante a ligação – matriz – e o outro a resistência – reforço [1]. 

Atualmente, existe uma grande pressão política e social no que diz respeito à redução 

da carga poluente proveniente de atividades industriais. Esta é uma preocupação dos órgãos 

ambientalistas não somente do Brasil, mas de países do mundo todo. Praticamente todos os 

países, desenvolvidos ou em desenvolvimento, estão procurando se adaptar a esta realidade 
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modificando os seus processos de forma a reciclar ao máximo todo e qualquer resíduo ou sub-

produto produzido em suas estações de processamento. Neste sentido, a maioria das grandes 

empresas tem hoje uma visão onde os resíduos e os subprodutos não devem mais ser conside-

rados inutilizáveis, mas sim matérias-primas para outras indústrias. Seguindo este raciocínio, 

além de deixarem de ser problema, os resíduos e os subprodutos passam a fazer parte de novas 

tecnologias para desenvolvimento de produtos de interesse [2].  

A busca por materiais ecologicamente corretos tem desenvolvido materiais de matrizes 

poliméricas com fibras naturais. O apelo comercial pelos baixos custos destas fibras, que são 

originárias de fontes renováveis e inesgotáveis, por possuírem baixa densidade, menor abrasão 

causada nas máquinas de processamento e também por terem a capacidade de boa adesão à 

matriz e o uso destas fibras em compósitos estruturais tem crescido no setor industrial [3]. 

Exemplo disso, são os inúmeros estudos feitos com as mais diversas fibras como coco, sisal, 

malva, bambu, piaçava, curauá entre outros. 

O incremento no número de pesquisas e aplicações verificado nos últimos anos con-

firma o levantamento de tendências realizado em 2001 pela National Science Foundation, nos 

EUA, que indicou que o desenvolvimento de compósitos de alto desempenho seria uma das 

áreas de maior interesse no início do século XXI [4].  

Com isso, o concreto polimérico tem recebido publicidade significativa nos últimos 25 

anos. Muitas projeções otimistas foram feitas quanto ao futuro uso generalizado de polímeros 

impregnados por concreto (PIC), concreto polimérico (PC) e concreto modificado por polímero 

(CMP) [5]. 

A diferença entre concreto e argamassa está no tipo da areia, onde o tamanho dos grãos 

de areia utilizados na argamassa são muito menores do que o tamanho dos grãos utilizados no 
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concreto. As características do concreto e da argamassa dependem da natureza do agregado, da 

natureza da pasta de cimento-água e das quantidades relativas dos dois [6]. 

Sendo assim, a argamassa polimérica, AP, é considerada um exemplo de material por 

possuir alta durabilidade devido apresentar bons resultados frente aos esforços mecânicos, às 

intempéries e a meios agressivos, reduzindo a necessidade de manutenção, frequentemente re-

querida pela argamassa convencional, sendo o principal fator de importância na análise do ciclo 

de vida de um produto [7]. 

Na última década, a busca por materiais ecologicamente corretos tem desenvolvido ma-

teriais de matrizes poliméricas com fibras naturais. Estas surgem no seguimento de uma linha 

renovada da filosofia atualmente imposta pelas sociedades mais evoluídas em que a preocupa-

ção pela reciclagem é crescente na medida em que esta permite uma sustentabilidade assegu-

rada e uma redução de custos assinalável, comparativamente aos compósitos reforçados com 

fibras sintéticas [1]. 

Nesse contexto, a ideia de preservação do meio ambiente e de suas fontes torna-se bas-

tante relevante para uma população mundial que cresce cada vez mais, incrementando a produ-

ção de resíduos, o consumo de energia, de recursos não renováveis, bem como a geração de 

gases do efeito estufa. A prática dessa ideia de utilização de fontes renováveis, cumpre a missão 

de se implementar os mecanismos de desenvolvimento limpo previstos no Protocolo de Kyoto 

[8]. 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o efeito de adições de rejeito de cer-

veja em argamassas poliméricas feitas a partir de resina epóxi vendidas comercialmente, na 

fratura em modo-I puro e em modo misto I/II. 

Como fonte renovável para a fibra da argamassa polimérica foram utilizadas cascas de 

cevada, resultantes da fabricação de cerveja artesanal, do professor Leandro Alcoforado 
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Sphaier. A cascas de cevada foram utilizadas e misturadas como substituição parcial do agre-

gado natural [9]. Foram produzidas diversas amostras de argamassas de matriz polimérica con-

tendo 12% de resina epóxi, areia de fundição, cascas de cevada desidratada em porcentagens 

que variaram em 1%, 2% e 5% em massa. 

O valor de 12% de resina foi escolhido, pois na pesquisa se desejava comparar os resul-

tados obtidos com os fatores de intensidade de tensão calculados por Nunes et al [46], argamas-

sas de 12% de epóxi com diversos teores do reforço foram manufaturadas e submetidas a ensaio 

de fratura. 

Todos os testes programados foram realizados numa máquina universal de ensaios com 

controle de deslocamento da marca Shimadzu, instalada no campus da Escola de Engenharia 

da Universidade Federal Fluminense no Laboratório de Ensaios em Dutos (LED). 

Foram incluídos neste trabalho breves explicações sobre mecânica da fratura como fe-

nômeno de ruptura de um material. Resumidamente, a mecânica da fratura pode ser separada 

em Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) ou pela Mecânica da Fratura Não-Linear 

(MFNL). Parte do comportamento dos concretos poliméricos pode ser estudada pela MFLE, 

quando elástico, e outra parte pela MFNL, quando inelástico [21]. 

Para simular condições de fratura em modo misto, a argamassa polimérica com adição 

de aglomerado de cevada foi produzida em moldes no formato do disco brasileiro com trinca 

central passante. Este é um corpo de prova que originalmente foi desenvolvido para determina-

ção de resistência à tração em materiais onde o ensaio de tração uniaxial era inadequado, e com 

algumas modificações em sua configuração, começou a ser utilizado para determinação dos 

fatores de intensidade de tensão de qualquer combinação de fratura em modo misto I e II. De-

vido as suas origens, a teoria do disco brasileiro é baseada na Mecânica da Fratura Linear Elás-

tica. 
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O capítulo dois desse trabalho será inteiramente dedicado às referências bibliográficas, 

tratando dos conceitos básicos de polímeros, resinas epóxi, tipos e classificação de compósitos, 

tipos de concretos e argamassas de matriz polimérica, conceitos sobre compósitos reforçados 

por fibras. O capítulo três tratará dos materiais e métodos utilizados para essa pesquisa, o de-

senvolvimento das amostras, as composições exatas dos materiais e de cada corpo de prova e a 

realização dos ensaios de fratura. No capítulo quatro, serão abordados os resultados obtidos 

nesse experimento. Por fim, no capítulo cinco, serão tratadas as conclusões. 
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Capítulo 2 

 

Revisão Bibliográfica 

 

 

2.1  Compósitos 

 

Desde os primórdios, o homem se preocupa com a evolução dos materiais, quer seja 

através o uso de materiais naturais, como pedras, madeiras, ossos de animais, etc., quer seja 

desenvolvendo novos materiais através do uso da tecnologia [10]. 

A comprovação da importância dos materiais sobre a Humanidade, como visto na figura 

2.1, está inclusive na forma de separar as diferentes “Eras da Humanidade”, onde encontramos 

a Idade do Cobre (6.000 AC), Idade do Bronze (5.000 AC), Idade do Ferro (4.000 AC), sendo 

que os mais importantes desenvolvimentos tecnológicos ocorreram a partir do ano 1.700 DC. 

[10]. 

Com o advento da industrialização no século XVIII na Inglaterra, até os dias de hoje, a 

evolução dos materiais foi se remodelando ao longo dos tempos. Com a Revolução Industrial 

e a modernização do mundo, cada vez mais buscou-se materiais diferenciados que, acima de 

tudo, obtivessem melhores resultados. 
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Figura 2.1 - Evolução dos materiais ao longo do tempo [10]. 

De acordo com Silva Filho e Garcez [4], o desenvolvimento de compósitos de alto de-

sempenho é considerado uma das áreas de maior interesse do século XXI, segundo pesquisa 

desenvolvida em 2001 pela National Science Foundation. Os compósitos são considerados 

como produtos formados pela combinação inteligente de dois ou mais materiais, com proprie-

dades diferentes, que podem ser facilmente identificáveis, mesmo após a combinação [22, 23]. 

Segundo os estudos de Felipe [30] os materiais compósitos possuem propriedades superiores e 

únicas em determinados aspectos específicos com relação às propriedades individuais de um 

único material. 

Ainda sobre materiais compósitos, Chawla [33]; Callister [31]; Morozov e Vaziliev [32] 

argumentam que as denominações para materiais compósitos, conjugados ou reforçados podem 

ser atribuídas como definição dos materiais compósitos em razão da natureza de seu desenvol-

vimento. Desenvolvimento este, que tem motivado o estudo em prol de materiais com melhores 

propriedades, ditos avançados. Assim, desafios emergem na busca por materiais sofisticados 

que permitam em seu processo conciliar questões econômicas e ambientais. 
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Com isso, os materiais compósitos foram um dos materiais que mais cresceram e se 

diversificaram ao longo das últimas décadas. O concreto polimérico, objeto de estudo desse 

projeto, vem cada vez mais atraindo olhares do mundo. São compostos por inúmeros materiais 

diferentes, cada um com suas propriedades adequadas para cada função exigida. Estes compó-

sitos, basicamente, são constituídos pela substituição parcial ou total do aglomerante, cimento 

Portland, por resinas poliméricas. Muitas projeções otimistas foram feitas quanto ao futuro uso 

generalizado de concreto impregnado por polímero (CIP) ou argamassa impregnada por polí-

mero (AIP), concreto polimérico (CP) ou argamassa polimérica (AP) e concreto modificado 

com polímero (CMP) ou argamassa modificada por polímero (AMP). Será apresentada uma 

discussão sobre esses materiais. 

 

2.1.1  Concreto impregnado por polímero (CIP) 

O CIP, primeiro compósito polimérico para o mercado da construção civil, foi produ-

zido por impregnação de betão de cimento Portland hidratado com um monômero de baixa 

viscosidade, que foi subsequentemente polimerizado por técnicas de radiação ou catalisadoras 

térmicas. Ele apresentou resistência à compressão de 3 a 4 vezes maior do que o concreto con-

vencional, além de excelente resistência à tração na flexão, ótima durabilidade e resistência 

frente a meios ácidos, por conta, principalmente, da sua baixa permeabilidade [12, 21]. 

O CIP pode ser obtido através da impregnação total de um elemento de concreto co-

mum, onde o polímero preencherá plenamente os vazios internos do mesmo. Este processo é 

complicado e dispendioso, pois para conseguir uma impregnação total é requerido grande con-

sumo de energia para fazer com que o monômero penetre em todos os vazios da estrutura porosa 

do concreto. 
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Por outro lado, pode se obter o concreto impregnado de polímero (CIP) com uma im-

pregnação parcial do elemento de concreto, que oferece algumas vantagens específicas se com-

parado ao concreto tradicional, bem como em relação ao concreto totalmente impregnado de 

polímero [12]. 

Assim, o CIP parcialmente é muito mais fácil de ser obtido, requerendo menor consumo 

de energia e, apesar de apresentar menor desempenho que o concreto totalmente impregnado, 

sua resistência mecânica e durabilidade são sensivelmente incrementadas, comparativamente 

ao concreto convencional. 

Com tais propriedades excepcionais, muitas aplicações para CIP foram previstas, inclu-

indo plataformas de pontes, tubos e condutas para fluídos agressivos, telha, revestimento de 

edifícios, contenção de resíduos perigosos, vigas e lajes pós-tensionados e cofres permanentes 

[11]. 

Os diversos métodos de produção usados para a impregnação total ou parcial produzem 

concretos impregnados de diferentes características físicas, como também as propriedades do 

CIP variam com a natureza dos materiais constituintes do concreto comum, e em decorrência 

das condições de cura utilizadas [12]. 

Apesar de ser de 60 a 80% mais caro do que o concreto convencional, o CIP aumenta a 

qualidade do concreto, podendo ter alta resistência mecânica com peças mais esbeltas e, por-

tanto mais leves. Além disso, a alta durabilidade reduz seu processo de manutenção, além de 

viabilizar o uso do concreto em ambientes deteriorantes [23]. 

A fabricação do CIP pode ser observada na figura 2.2: 
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Figura 2.2 - Processo de obtenção do CIP [12]. 

 

2.1.2  Concreto modificado por polímero (CMP) 

O concreto modificado por polímero (CMP) é um material onde o aglomerante é for-

mado por dois componentes ativos, sendo um o cimento Portland e outro é uma dispersão po-

limérica em água, como o látex SBR (borracha de butadieno estireno). A quantidade de polí-

mero usualmente utilizada é de 10-20% do aglomerante de cimento Portland em massa. As 

propriedades dependem grandemente da compatibilidade entre estes dois componentes [6]. 

As resinas poliéster, epóxi, vinílicas, fenólicas e o metilmetacrilato, derivadas do petró-

leo, são utilizadas como aglomerante, apresentam boa resistência química, especialmente aos 

meios ácidos e irá adquirir características flexíveis, algo que o concreto convencional ou com 

aditivos não possui [14].  

O processo de produção do CMP consiste na adição de um polímero (dispersão polimé-

rica em água) à mistura do concreto no seu estado fresco, o qual fica assim formado por dois 

aglomerantes ativos. Desta forma, durante a hidratação e cura do cimento, ocorre formação do 

filme polimérico [17]. Comparando-se a outros compósitos, como o concreto polimérico, este 

tipo de concreto torna-se mais viável economicamente, já que utiliza componentes poliméricos 

em menor quantidade. A utilização de monômeros como o polimetilmetacrilato permite ainda 

que o compósito fique colorido, o que o torna atrativo para acabamentos e composições arqui-

tetônicas [11]. 
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2.1.3  Concreto polimérico (CP) 

O concreto polimérico começou a ser usado em 1958 nos EUA para reparos em estru-

turas de concreto convencional. O CP difere-se dos outros compósitos poliméricos, pois neste 

caso, ocorre a substituição total do aglomerante, cimento Portland, por uma resina polimérica. 

Esta resina aglomerante é um monômero catalisador, podendo ser do tipo poliéster, epóxi, acrí-

lico, poliuretano, entre outros. Dentre estas, as resinas comumente utilizadas na indústria da 

construção são a resina epóxi e poliéster [13]. 

Sua aplicação é economicamente mais vantajosa onde o concreto de cimento não con-

segue suprir as necessidades da obra. Seus principais usos são: Tubos para esgoto e resíduos 

industriais, postes para linhas de transmissão de eletricidade, pavimento de autoestrada, painéis 

de vedação, formas pré-fabricadas para estrutura de concreto convencional [14]. 

Sua cura rápida, excelente ligação ao reforço de concreto e aço, excelente resistência e 

durabilidade tornaram-no um material de reparação muito atraente. Como argamassa, pode ser 

colocado em espessuras inferiores a 10 mm. No entanto, não se tornou tão amplamente utilizado 

em reparação como originalmente previsto devido ao custo, falta de familiaridade por emprei-

teiros e concorrência de outros materiais de reparação, tais como formulações de cimento Por-

tland de rápida definição [11]. 

Em alguns casos, são utilizadas fibras para reforço, tais como as fibras de vidro, piaçava, 

fibra de coco, dentre outras. Estas passam a fazer parte da composição do concreto polimérico, 

melhorando diversas propriedades mecânicas do mesmo. 

Em geral, o desempenho dos compósitos de CP está diretamente ligado às propriedades 

da resina utilizada. Entre outros fatores, a resina por si só é responsável pelo melhor desempe-

nho mecânico do compósito. Entretanto, é com a incorporação dos agregados que o CP adquire 
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um melhor módulo de elasticidade, além de torná-lo viável para a comercialização, já que a 

resina é responsável por alto custo do produto final [15]. 

No concreto de resina, o polímero constitui a fase contínua do compósito, e as proprie-

dades do compósito dependem largamente das propriedades do polímero aglomerante e de sua 

quantidade no compósito. 

As características do compósito variam de acordo com a adição do preenchimento e 

agregados, podendo ser consideradas como [13, 16]: 

a) cura rápida em temperatura ambiente entre -18 °C a 40 °C; 

b) alta resistência à tração, flexão e compressão; 

c) boa aderência à maioria das superfícies;  

d) boa durabilidade a longo tempo com ciclos para gelo e degelo, respectivamente; 

e) baixa permeabilidade a água e soluções agressivas e, 

f) boa resistência química. 

Quanto aos agregados, eles devem ser razoavelmente resistentes, atribuindo rigidez e 

resistência ao CP [16]. Além disso, a sua granulometria e a forma das partículas são muito 

importantes, pois irão determinar o consumo de resina no compósito, o que poderá torná-lo 

mais ou menos acessível [22]. 

A tabela 2.1 mostra a comparação entre as propriedades do CIP, CMP e CP em compa-

ração com concreto convencional de cimento Portland: 

 

 

Tabela 2.1 - Propriedades mecânicas dos diferentes tipos de concretos poliméricos [7]. 
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Nesta tabela, observa-se que o comportamento mecânico dos compósitos poliméricos 

apresentados pode ser considerado elevado, principalmente nas resistências à compressão apre-

sentadas pelo CIP e pelo CP. Estes tipos de materiais são ótimas alternativas em situações onde 

são solicitadas maiores resistências. Por conta destas diferenças entre o concreto polimérico e 

o concreto de cimento Portland, as avaliações referentes aos custos devem ser avaliadas em 

função das propriedades e aplicações requeridas para cada material [22]. 

 

2.2  Agregados 

A NBR 9935 (ABNT, 1987) define agregado como o material granular pétreo, sem 

forma ou volume definido, na maioria das vezes, quimicamente inerte, obtido por fragmentação 

natural ou artificial, com dimensões e propriedades adequadas a serem empregadas em obras 

de engenharia [19]. 

Os agregados têm um papel importante na fabricação de concreto polimérico. Eles de-

terminam a retração do produto final e as propriedades mecânicas. A seleção adequada de agre-

gados influenciará a trabalhabilidade, resistência e durabilidade do material. Uma alteração 

muito pequena no conteúdo de agregados pode trazer mudanças significativas nas propriedades 

finais [18]. 

Os agregados influenciam na estabilidade dimensional, módulo de elasticidade, durabi-

lidade, operacionalidade, e no custo final das argamassas poliméricas [18]. Quanto ao tamanho 

dos grãos, os agregados podem ser classificados em dois grupos: 

 

  Agregados finos (areia) – tamanho de grão de 75 μm até 4,5 mm. 

  Agregados grossos – tamanho de grão de 4,5 mm a 50 mm. 
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Podem ser obtidos por meio de dois tipos de processos: 

 

 Processo natural – jateamento e abrasão. 

 Processo artificial – trituramento 

 

Desses processos, o agregado ainda pode ser classificado em mais três tipos diferentes: 

 

1. Brita ou agregado mineral manufaturado 

 Camadas de rochas extraídas através de trituração para reduzir até o ta-

manho desejado e dividi-los em grupos de acordo com o tamanho. 

 Calcário e dolomita (~70%, duro para dúctil) 

 Granito (~15%, duro) 

 Arenito (~2%, dúctil) 

2. Peso normal 

 Cascalhos, areias, brita comum – Densidade variando de 1520 a 1680 

kg/m3, os mais comumente usados. 

3. Peso leve 

 Manufaturado ou natural – Densidade menor do que 1120 kg/m3, muitos 

devem ser rastreados para obter a distribuição de tamanho desejado e alguns po-

dem ser triturados. 
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As rochas podem ser classificadas de acordo com sua origem em três grupos: 

 

1. Agregados naturais minerais – cascalho, areia e brita derivados de fontes 

naturais. 

 Rocha ígnea – Formada no resfriamento do magma (rocha derretida); 

granito, basalto – Possui elevada dureza e alta resistência, atuando como um exce-

lente agregado. 

 Rocha sedimentar - Rochas estratificadas. Ex: Calcário, arenito. 

 Rochas metamórficas – Rochas ígneas ou sedimentares que foram alte-

radas de sua textura original, estrutura cristalina, ou composição mineralógica de-

vido a condição física e química abaixo da superfície da terra. Ex: Mármore, xisto, 

ardósia. 

 

2. Agregados sintéticos 

   Materiais processados termicamente, como argilas e xisto expandido. 

   Agregados feitos de subprodutos industriais, ou seja, escória de alto-  

forno e cinzas volantes. 

 

3. Agregados reciclados 

 Feitos a partir de resíduos urbanos e de concreto reciclado de construções 

demolidas e calçadas. Problemas: Custo de britagem, classificação, controle de po-

eira, e separação de componentes indesejáveis. 
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Outra descrição de agregados é dado na norma ASTM C294 que os classifica como se 

segue abaixo [18]: 

 

  Minerais de sílica: Quartzo, opala, calcedônia, tridimita e cristobalita. 

  Feldspatos 

  Minerais micáceos 

  Minerais de carbonite 

  Sulfuretos 

  Minerais ferromagnesianos 

  Zeólito 

  Óxidos de ferro 

  Minerais de argila 

 

Essas classificações mineralógicas ajudam no reconhecimento das propriedades dos 

agregados. Elas dependem das propriedades da rocha base, como composições químicas e mi-

neralógicas, características petrológicas, massa específica, dentre outras. Porém há algumas 

propriedades da rocha mãe que não influenciam nas propriedades dos agregados, como no caso 

do tamanho e forma das partículas, textura e absorção superficial [8,12]. 

A influência dos agregados é também em todas as propriedades mecânicas do concreto 

polimérico, particularmente na resistência através da composição granulométrica e a resistência 

da ligação entre agregado e ligante. 

A superfície do agregado deve está limpa e isenta de partículas de argila aderente. Os 

agregados devem ser secos antes de misturar com a resina. Este é um aspecto de fabricação 

muito importante para a inibição potencial da resina na presença de umidade [18]. 
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2.3  Divisão dos materiais compósitos 

Segundo Callister [31], os compósitos possuem três divisões principais: os compósitos 

reforçados com partículas, os compósitos reforçados com fibras e compósitos estruturais, como 

pode ser visto na figura 2.3. A fase dispersa para os compósitos reforçados com partículas tem 

eixos iguais; para os compósitos reforçados com fibras, a fase dispersa tem a geometria de uma 

fibra. 

 

 

Figura 2.3 - Esquema de divisão dos compósitos [33]. 

 

2.3.1  Compósitos particulados 

De acordo com Callister [31] os compósitos particulados se dividem em compósitos 

com partículas grandes e compósitos fortalecidos por dispersão. A principal diferença entre 

essas subclassificações se baseia no mecanismo de reforço e aumento da resistência mecânica. 

O termo “grande” indica que as interações partícula-matriz não podem ser tratadas nos níveis 

atômico ou molecular, destaca-se, contudo, que para a maior parte desses compósitos, a fase 

particulada é mais rígida que a matriz e restringe a interação entre a matriz e cada partícula 
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vindo a comprometer o grau de reforço ou a melhoria das propriedades mecânicas dos compó-

sitos. O tamanho reduzido das partículas permite maior interação partícula-matriz que conduz 

ao fortalecimento do compósito, pois enquanto a matriz suporta a maior porção de uma carga 

aplicada, as pequenas partículas dispersas agem como uma barreira que impede o movimento 

das discordâncias restringindo-as e aumentando a dureza e a resistência ao escoamento. 

 

2.3.2  Compósitos com fibras  

Os compósitos reforçados com fibras se dividem em: compósitos com fibras descontí-

nuas e contínuas, sendo os primeiros constituídos por fibras cortadas, que correspondem à fase 

descontínua do compósito e se relaciona diretamente com as propriedades mecânicas conferidas 

ao mesmo. Já nos compósitos constituídos por fibras contínuas, as tensões aplicadas são supor-

tadas pelas fibras, enquanto a matriz além de permitir que as fibras permaneçam unidas, atua 

como elemento transferidor de tensões, essa troca matriz-fibra permite a obtenção de melhores 

resultados nos compósitos [34]. 

As propriedades mecânicas de compósitos poliméricos reforçados por fibras curtas de-

pendem de muitos fatores como adesão matriz/fibra, fração volumétrica de fibras (%𝑉 ), razão 

de aspecto das fibras (relação entre o comprimento (L) e o diâmetro (D) da fibra, L/D) e orien-

tação das mesmas. A orientação das fibras também influencia as propriedades mecânicas de 

compósitos. Sabe-se que as fibras têm uma alta resistência a tração ao longo do seu eixo e a 

transferência de tensão no compósito assim fabricado e favorecida [35]. 

 

2.3.3  Compósitos estruturais 

Segundo Callister [31], compósito estrutural é aquele que se constitui tanto por materi-

ais homogêneos como por materiais compósitos, cujas propriedades dependem não somente 



23 
 

das características dos materiais constituintes, mas também do projeto geométrico dos vários 

elementos que compõem suas estruturas. Os dois tipos de compósitos estruturais mais comuns 

são os laminares e painéis em sanduíche. 

Mendonça [36] esclarece que os compósitos laminares consistem em camadas de pelo 

menos dois diferentes materiais fixados de forma conjunta, servindo para combinar camadas 

constituintes unindo os materiais de forma a obter melhorias em suas propriedades mecânicas 

dos materiais constituintes. Destaca-se que as folhas bidimensionais ou painéis componentes 

desse tipo de composto possuem uma direção preferencial de alta resistência, um exemplo de 

aplicação é a madeira reforçada com fibras contínuas e alinhadas. Os laminados podem ser 

planos, em placas, curvos, em forma de cascas ou podem ser ainda conformados como placas 

tridimensionais. 

Os compósitos podem ter também sua estrutura formada através de painéis em sanduí-

che. Este tipo de material tem sido ao longo dos anos alvo de diversos estudos científicos, des-

taque para a estrutura típica do sanduíche que consiste de três camadas: duas faces rígidas e 

relativamente finas separadas por um material com baixa densidade, ou recheio que possui me-

nor rigidez e menor resistência [31]. 

 

2.4  Polímeros 

2.4.1  Introdução 

A ciência dos materiais, desde o início dos estudos das propriedades das argamassas e 

concretos de cimento Portland, tem mostrado a imensa gama de possibilidades de associação 

destes com materiais diversos, visando a melhoria de suas propriedades físicas, mecânicas e de 

durabilidade. Dentre os diversos componentes associados com êxito as argamassas e concretos 
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de cimento Portland, pode-se citar principalmente as escórias de alto forno, as cinzas volantes, 

a sílica ativa, as fibras naturais e sintéticas, os superplastificantes e, mais recentemente, os po-

límeros [12]. 

Estas adições vêm suprir deficiências apresentadas pelos compósitos de cimento Por-

tland, visando a melhoria de propriedades específicas ou do conjunto em detrimento de outras, 

o que muitas vezes ocorre nos concretos e argamassas, além de, na maioria das vezes, aumentar 

seu custo [12]. 

Como se sabe, materiais construtivos como concretos e argamassas produzidos a base 

de aglomerante hidráulico de cimento Portland costumam apresentar certas limitações com re-

lação a resistência à tração na flexão, ataque de agentes agressivos, abrasão, absorção de água, 

etc. Para combater tais aspectos negativos, novas tecnologias têm sido desenvolvidas, dentre as 

quais, a adição de polímeros à estas composições tem apresentado resultados satisfatórios [26-

27]. 

 

2.4.2  Nomenclaturas e histórico 

Polímeros são materiais compostos por macromoléculas, as quais se constituem de ca-

deias compostas pela repetição de uma unidade básica, chamada mero. O mero, por sua vez, é 

originado a partir de uma unidade chamada monômero, matéria-prima rica em carbono, obtida 

do petróleo, gás natural, madeira, álcool, carvão, e até do CO2.  

Monômero, segundo Tezuka [25], é uma molécula orgânica, de baixa massa molecular, 

capaz de se combinar quimicamente com moléculas de mesma ou mais espécies para formar 

uma macromolécula, de alta massa molecular. O conjunto de reações através das quais os mo-

nômeros reagem entre si, formando uma macromolécula polimérica, é chamada polimerização. 
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O rendimento, a velocidade de reação e os seus mecanismos dependem de vários fatores sendo 

os principais a temperatura, pressão e tempo [28]. 

Segundo Callister [27], os polímeros podem ser classificados quanto a quantidade de 

tipos de meros na sua composição, sendo assim chamados de copolímero, se for formado por 

mais de um tipo de mero, ou homopolímero, quando a cadeia é constituída por apenas um tipo 

de mero. 

Os copolímeros são ainda classificados quanto a sua ordenação, sendo chamados esta-

tísticos, quando não possuem qualquer ordenação. Por outro lado, quando existe uma repetição 

de meros, porém de modo alternado, este é chamado copolímero alternado. Entretanto, se no 

caso alternam-se sequências de unidades químicas iguais, denomina-se copolímero em bloco. 

Porém, quando estes blocos são ramificações ligadas à raiz da macromolécula, este copolímero 

é chamado grafitizado ou enxertado [24]. 

Quanto à taticidade, ou seja, à orientação dos substituintes em relação ao plano formado 

pela cadeia principal (em ziguezague, devido a ligação sp3) de um polímero supostamente li-

near, tem-se: 

 

 Polímeros isostáticos, em que as ramificações estão todas voltadas para 

um mesmo lado do plano. 

 Polímeros sindiotáticos, em que há alternância de orientação em relação 

ao plano da cadeia. 

 Polímeros atáticos, quando não há qualquer regularidade de orientação. 
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Quanto ao processo de polimerização, as reações se dividem em: 

 

1-Por adição 

 São aquelas formadas pelas reações sucessivas de monômeros contendo dupla ligação 

carbono-carbono, chamados monômeros vinílicos. São exemplos deste tipo de reação, o PVC 

(policloreto de vinila), o PP (polipropileno), PE (polietileno), entre outros [27]. 

 

                   2-Por condensação ou policondensação 

São aquelas reações químicas que acontecem por etapas, e, na maioria das vezes, en-

volvem mais de um tipo de monômero. Além disso, este tipo de polimerização sempre gera 

uma pequena molécula que é eliminada durante o processo, normalmente água, álcool, entre 

outros. São exemplos deste tipo de reação: PET (politereftalato de etileno), RE (resina epóxi), 

PU (poliuretano), entre outros. 

  

De acordo com as características referentes à fusibilidade, os polímeros podem ainda 

ser divididos em dois grupos distintos [22]: 

 

1. Termoplásticos, os quais possuem cadeias lineares ou ramificadas 

2. Termorrígidos, os quais apresentam uma estrutura tridimensional. 

 

2.4.3  Polímeros termoplásticos 

Os polímeros termoplásticos são caracterizados por possuir ligações químicas fracas 

(van der Waals) entre as cadeias que, assim, podem ser facilmente rompidas com a introdução 

de energia. Dessa forma, quando aquecidos, suas ligações são quebradas permitindo uma maior 
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facilidade para a movimentação de cadeias poliméricas umas em relação às outras. A capaci-

dade das cadeias de fluir com a aplicação de temperatura garante a esses materiais sua caracte-

rística fundamental: a de serem recicláveis. O comportamento desses polímeros frente à ação 

de solventes também pode ser explicado pelas ligações existentes entre as cadeias, e é possível 

porque as moléculas do solvente são capazes de romper essas ligações. De acordo com Gor-

ninski e C. Kazmierczak [24], os polímeros termoplásticos podem possuir estrutura cristalina 

(estrutura química das cadeias em forma regular, organizada) ou estrutura amorfa (moléculas 

com menor grau de orientação). 

Naturalmente, seria muito difícil moldar-se um polímero com estrutura totalmente cris-

talina, por conta da sua complexa natureza física. O grau de cristalinidade de um polímero pode 

variar desde completamente amorfo, até 95% cristalino. O Nylon é considerado um exemplo 

de sistema semicristalino. Já o polimetilmetacrilato é um exemplo de polímero termoplástico 

de estrutura amorfa [7]. 

Para Andrade [29], os polímeros termoplásticos são materiais de baixo custo, alta pro-

dução, com fácil processamento, quando comparados a outros grupos de materiais poliméricos. 

São exemplos deste tipo de polímeros: o polietileno (PE), usado em embalagens de brinquedos, 

vasilhames para líquidos corrosivos, entre outros; o polipropileno (PP), usado em para-choques 

de automóveis, carpetes, eletrodomésticos, etc.; policloreto de vinila (PVC), vastamente utili-

zado na construção, em esquadrias, tubulações, revestimentos; poli (acetato de vinila) (PVA), 

componente principal de tintas de paredes e diversos adesivos, entre outros exemplos. 
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2.4.4  Polímeros termorrígidos 

São materiais fluidos e que podem ser moldados quando submetidos à certa temperatura 

e pressão, formando ligações cruzadas entre as cadeias, e consequente solidificação. Porém, 

após atingir sua rigidez, novas aplicações de calor e pressão não exercem influência sobre o 

material, o que os torna infusíveis, insolúveis e, portanto, não capazes de sofrer reciclagem para 

a produção de novos polímeros [29]. 

O poliéster insaturado é um exemplo clássico deste tipo de polímero. Este polímero é 

muito utilizado em embarcações (cascos), piscinas, resinas aglomerantes para concreto polimé-

rico, entre outros. A resina epóxi é um exemplo de polímero termorrígido muito utilizado na 

indústria da construção civil. Esta resina também tem sido muito utilizada para compósitos de 

concreto polimérico, além de ser empregada em tintas com alta resistência a ambientes agres-

sivos, como em banheiros, em substituição a azulejo e cerâmicas [24]. 

A fim de melhor esclarecer as propriedades que diferenciam os polímeros termoplásti-

cos e termorrígidos, segue a tabela 2.2 

 

Comparação entre propriedades dos materiais termoplásticos e termorrígidos 

Termoplásticos Termorrígidos 
Reciclável mecanicamente Não reciclável mecanicamente 

Tempo ilimitado de armazenamento Tempo limitado durante o processamento 
Alta viscosidade quando fundido Alta resistência à fluência 

Baixa resistência à fluência Alta resistência térmica e dimensional 

Temperatura de uso limitada. Baixa estabilidade térmica   
Tabela 2.2 - Principais características dos polímeros termoplásticos e termorrígidos [36, 40] 
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Segundo Strong [38], o uso de resinas, entre elas os poliésteres, epóxi, poliuretanos, 

vinil-éster e resinas fenólicas se destacam em termos de função do baixo preço e da utilização 

para compor compósitos reforçados com fibras de vidro, com exceção das resinas epóxi, que 

possuem custo mais elevado, e são muito utilizadas em aplicações aeroespaciais por possuírem 

melhores propriedades mecânicas e melhores resistências a umidade do que os poliésteres, po-

liuretanos e as resinas vinílicas. 

 

2.5  Fibras como reforço 

Segundo Coutts [39], as fibras podem ser divididas em dois grupos principais, fibras 

naturais e fibras feitas pelo homem, como pode ser visto na figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 - Tipos de fibras [39]. 
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As fibras podem ser bem definidas pelo conjunto de filamentos individuais, formados 

por fibrilas e unidas por espécies químicas orgânicas não cristalinas (lignina e hemicelulose). 

As fibrilas são compostas por moléculas de celulose e estão orientadas em ângulos distintos 

formando as diversas camadas que compõe a macrofibra. Assim, de forma simplificada a de-

nominação de macrofibra é dada ao conjunto de filamentos compostos preferencialmente por 

moléculas de celulose unidas por lignina e hemicelulose [39]. 

 

2.5.1  Fibras sintéticas 

A produção de fibras sintéticas pode ser realizada através de três processos: Fiação por 

fusão, à úmido e fiação à seco. Sendo que a configuração entre diâmetro e comprimento permite 

um alto valor na relação superficial/volume e por consequência na interface fibra/matriz [40]. 

Algumas fibras sintéticas ocupam um papel como fibras de reforço, sendo as mais uti-

lizadas: Fibras de vidro, fibras de aramida e fibras de carbono. 

Um importante exemplo de caracterização da fibra é pela morfologia das fases dispersas 

que é fundamental para o desempenho mecânico. Neste caso, o principal aspecto de forma está 

relacionado ao fato de que a fase reforçadora deve ter, necessariamente, uma das dimensões 

bem maior que as outras duas. Dentre estes compósitos, os mais comuns possuem fibras sinté-

ticas, como carbono, vidro e aramida na forma cilíndrica, com superfícies lisas como mostrado 

na figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Exemplos de fibras sintéticas de (a) carbono, (b) vidro e (c) aramida [36, 44]. 
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Porém, atualmente o uso de fibras naturais de origem vegetal em compósitos tem tido 

maior relevância que as fibras sintéticas, por envolver além de aspectos tecnológicos, também 

envolvem aspectos ambientais, sociais e econômicos [40]. 

Segundo Aquino [42], as matrizes poliméricas em compósitos poliméricos reforçados 

por fibras são utilizadas para proteger, alinhar e estabilizar as fibras, bem como para assegurar 

a transferência de tensão de uma fibra para outra. Em geral, tanto a rigidez quanto a resistência 

da matriz são inferiores as das fibras reforçadoras. A força de ligação entre a matriz e a fibra 

reforçadora é um fator determinante na performance de muitos compósitos poliméricos. Com-

pósitos com baixa força de ligação matriz/fibra irão falhar a tensões relativamente baixas 

quando ensaiados transversalmente as fibras [37] 

O destaque deste trabalho recai sobre os materiais compósitos poliméricos reforçados 

com fibras vegetais em especial reforçados com fibras de cevada.  

 

2.5.2  Fibras vegetais 

A utilização das fibras vegetais como reforço foi escolhida como objeto de estudo neste 

trabalho. Estas apresentam uma série de vantagens sobre as fibras sintéticas justificando assim 

o seu uso como reforço em matrizes tanto cimentícias como poliméricas. Algumas vantagens e 

desvantagens da fibra vegetal em relação à sintética podem ser observadas [43]: 

Vantagens:  

• Conservação de energia.  

• Grande abundância.  

• Baixo custo.  

• Não é prejudicial à saúde.  

• Possibilidade de incremento na economia agrícola.  
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• Prevenção de erosão.  

• Baixa densidade.  

• Biodegradáveis.  

 

Desvantagens:  

• Baixa durabilidade quando usada como reforço em matriz cimentícia.  

• Variabilidade de propriedades.  

• Fraca adesão em seu estado natural a inúmeras matrizes.  

 

As fibras naturais vegetais ou fibras lignocelulósicas são utilizadas pelo homem no pro-

cesso industrial de longa data, e no Brasil em grande quantidade pela facilidade de manufatura, 

sendo aproveitadas em construções e ferramentas, e principalmente por contribuírem com o seu 

caráter ecológico de benefício ao meio ambiente [47]. 

Essas fibras lignocelulósicas podem ser consideradas como compósitos de fibrilas de 

celulose mantidas coesas por uma matriz constituída de lignina e celulose, agindo como barreira 

natural a degradação por ataques de micróbios e como proteção mecânica. Suas características 

estruturais estão relacionadas a natureza da celulose e a sua cristalinidade [42]. 

Cada fibra vegetal, denominada de fibra técnica, é constituída de várias fibras elemen-

tares fortemente ligadas entre si por um material de cementação, constituído principalmente de 

lignina. A constituição estrutural de uma fibra elementar é mostrada na Figura 2.6. Esta possui 

uma parede espessa formada por várias microfibrilas que formam espirais ao longo do eixo da 

fibra, tendo um lumen no centro. Cada fibra elementar é, em essência, um compósito no qual 

as rígidas microfibrilas de celulose estão envolvidas por uma matriz de lignina e hemicelulose. 
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A lignina atua como o material de cementação, unindo as microfibrilas e a hemicelulose como 

interface entre a microfibrila de celulose e a lignina. 

 

Figura 2.6 - Constituição estrutural de uma fibra vegetal [50]. 

 

As hemiceluloses são constituídas por diferentes unidades de açúcares sendo solúveis 

em álcalis. Os principais açúcares são as pentoses, hexoses, 6-desoxi-hexoses e os ácidos urô-

nicos. O seu grau de polimerização é de 10 a 100 vezes menor que o da celulose e as cadeias 

possuem um considerável grau de ramificação em relação à celulose [44]. 

A lignina possui uma estrutura complexa com constituintes alifáticos e aromáticos. É 

um material amorfo encontrado nas paredes celulares das plantas, cuja função é conferir rigidez 

à parede celular. 

A celulose é o componente principal de todas as fibras vegetais e é a principal respon-

sável pela sua resistência mecânica. É constituída de unidades de anidro-D-glicose (C6H10O5), 

que unidas formam uma cadeia molecular. A celulose pode ser descrita como um polímero 

linear com uma estrutura de cadeia uniforme [44]. Cada unidade de anidro-D-glicose contém 

três grupos hidroxila (-OH). Estas hidroxilas formam ligações de hidrogênio dentro da molécula 

(intramolecular) e entre moléculas de celulose (intermolecular). A cristalinidade da celulose 

deve-se principalmente às ligações de hidrogênio intermoleculares. 



34 
 

Devido às ligações de hidrogênio, as fibras vegetais são de natureza hidrófila. Este é o 

maior problema das fibras vegetais, se usadas como reforço em compósitos poliméricos, pois 

são incompatíveis com a maioria dos polímeros, que são hidrofóbicos. Sua natureza hidrófila 

influencia todas as propriedades mecânicas e físicas, tanto das fibras como dos compósitos. Por 

outro lado, sua natureza rica em hidroxilas sugere que elas são particularmente úteis em siste-

mas termorrígidos [45]. 

As fibras vegetais são tradicionalmente utilizadas para a produção de fios, cordas, saca-

rias, mantas, tapetes, artefatos de decoração, etc [46]. 

Existe um crescente interesse em encontrar novas aplicações para este abundante e re-

novável recurso natural. Os materiais compósitos estruturais aparecem como um importante 

campo para a utilização destas fibras, como reforço em matrizes poliméricas termorrígidas ou 

termoplásticas, em substituição às fibras sintéticas [47]. 

O interesse pelo uso dessas fibras está relacionado a suas propriedades e características. 

A Tabela 2.3 mostra alguns valores de propriedades mecânicas das fibras lignocelulósicas mais 

empregadas. Valores para a fibra de vidro-E também são incluídos, de modo a ficar claro a 

diferença da faixa de valores que é reportada quando se trabalha com uma fibra sintética ou 

com uma fibra natural. 

 

Fibra σ (Mpa) E (Gpa) 

Juta 550-900 17-26 
Sisal 400-700 9-20 
Rami 870 128 
Coco 106-270 3-6 

Banana 529-800 7,7-32 
Cânhamo 180-250 2,6 
Vidro-E 1750 70 

   
 Tabela 2.3 - Propriedades de fibras lignocelulósicas e fibras de vidro [33]. 
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2.5.2.1  Classificação das fibras vegetais 

As fibras naturais podem ainda ser classificadas segundo suas características, segundo 

sua origem, como famílias botânicas e de acordo com a sua natureza [43]. 

As fibras naturais podem ser divididas, de acordo com sua natureza, em três grupos [43] 

como visto na figura 2.4: 

 Vegetal (Celulósicas) 

 Animal (Seda, lã ou pelugem) 

 Mineral (Asbestos) 

 

Segundo Young [47] a diversidade das fibras resulta em dificuldade para sua classifica-

ção. Porém o pesquisador classificou as fibras vegetais ou lignocelulósicas segundo o local de 

onde são retiradas. Assim, as fibras vegetais, são classificadas, dependendo da parte e tipo que 

foram retiradas: 

 Sementes e fruto: Algodão e Luffa; 

 Relvas e Gramíneas: Retiradas das hastes das monocotiledôneas: Trigo, 

aveia, cevada, arroz, junco, bambu e bagaço de cana; 

 Folha: Retiradas ao longo do comprimento das folhas das plantas 

 Monocotiledôneas: Curauá, sisal, abacá, henequém, cantala, formio, ca-

roá, istle, pita, piaçava; 

 Caule: Maços de fibras retirados do interior da casca (caule) de hastes de 

plantas monocotiledôneas: Linho, juta, cânhamo, rami, kenaf; 

 Madeira: Fibras oriundas do xilema do vegetal angiosperma e do gim-

nosperma: Eucalipto, abeto e pinho. 
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2.6  Fibra de cevada 

 

2.6.1  História da cevada 

A cevada (Hordeum vulgares sp. vulgare.), como pode ser vista na figura 2.7, é um 

cereal muito antigo e cultivado praticamente em todo mundo. Foi um dos primeiros cereais 

“domesticados” no mundo juntamente com a ervilha e o trigo [48]. Originária do Oriente Mé-

dio, é o quinto grão em ordem de importância mundial após o arroz, milho, trigo e soja, com 

quantidade anual média de aproximadamente 140 milhões de toneladas, dados de 2012. A pro-

dução do cereal está concentrada nas regiões temperadas da Europa, Ásia e América do Norte 

[50]. 

 

 

                                         (a)                                                    (b)                                                     

Figura 2.7 - (a) Plantação de cevada; (b) Grão de cevada. 

 

No mundo, a área colhida de cevada variou, nas últimas quatro décadas, de 84,0 (safra 

1979/1980) a 50,4 (safra 2010/2011) milhões de hectares. As décadas de 1970 e 1980 apresen-

taram os maiores valores de área colhida de cevada no mundo. A manutenção da área colhida 

e o aumento de rendimento resultaram em crescimento ascendente da produção mundial até o 

início da década de 1990. A maior quantidade mundial produzida foi registrada na safra de 
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1990/1991, 179,5 milhões de toneladas. A partir dos anos de 1990, a quantidade produzida 

sofreu retração, principalmente, em função da redução de área semeada com a cultura, como 

pode ser visto na figura 2.8 [50]. 

 

Figura 2.8 - Evolução da área colhida, quantidade produzida e rendimento [50]. 

 

No Brasil, a cevada é cultivada principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, com registro de produção nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. 

 É considerado o cereal mais adaptado para produção em altitudes e latitudes mais ele-

vadas e regiões desérticas, também pela capacidade de maturação precoce, a cevada se torna a 

cultura adequada para áreas com uma estação de crescimento curto. Atualmente cerca de dois 

terços da cultura da cevada tem sido usado para fabricação de ração, um terço para maltagem e 

2% usados diretamente na alimentação humana. No entanto, ao longo de sua história, manteve-

se como importante fonte de alimento para alguns povos como asiáticos e outros do norte da 

África [49]. 
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Dados da Embrapa Trigo [50] indicam que toda cevada plantada no Brasil é para se 

fazer o malte cervejeiro. No entanto, nem toda safra é aproveitada para essa finalidade. Ou seja, 

toda cevada que não é classificada para produção do malte, é direcionada para alimentação 

animal, sendo que grande parte da produção é utilizada para ração em substituição ao milho, 

pois ambos são similares em termos de energia. 

 

2.6.2  Características do grão de cevada 

O grão de cevada apresenta cor amarelo claro, meio duro e uniforme quando descas-

cado, a casca é fina e de fácil remoção o que melhora o rendimento do grão quando beneficiado. 

Pode ter sua cor descaracterizada pelo ataque de fungos o que reduz a qualidade do malte, pois 

grãos de cevada manchados frequentemente desenvolvem sabores e odores indesejáveis quando 

maltada, tem baixa energia e pobre poder de germinação o que leva a não classificação para 

produção de malte e normalmente é descartada sendo direcionado para uso em alimentação 

animal [48]. 

De acordo com a Portaria nº 691/96 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento, a classificação atual da cevada baseia-se no destino de seus grãos para indústria cerve-

jeira, sem levar em consideração a composição química, um dos atributos que mais se destacam 

na caracterização da qualidade nutricional [51]. Pelo fato da indústria cervejeira não ter grande 

necessidade na composição química da cevada acaba-se por ter grande variação quanto à com-

posição química de grãos de diferentes cultivares de cevada. 

Diversos cultivares de cevada foram selecionados ao longo dos anos, sendo que se pode 

dizer que os mesmos têm diferenças significativas na sua composição química. Os cultivares 

desenvolvidos no Brasil foram direcionados mais especificamente para fabricação de malte 
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(cevada cervejeira), enquanto em outros países como europeus e asiáticos têm-se variedades 

desenvolvidas para consumo humano [48]. 

 

2.6.3  Bagaço de malte 

A cevada é o cereal empregado como matéria-prima para a elaboração de cervejas. O 

Brasil é o segundo maior produtor de cevada cervejeira da América Latina seguido da Argen-

tina, com uma produção anual de 275 mil toneladas [52]. O grão de cevada (Figura 2.7 (b)) é 

rico em amido e proteínas e é composto basicamente por três partes: uma casca externa, um 

endosperma amiláceo e o germe (embrião). A casca atua como uma proteção externa para o 

grão e é constituída principalmente de material celulósico, apresentando proteínas, resinas e 

tanino em menores quantidades [53]. 

Antes de ser utilizada no processo cervejeiro, a cevada obtida nos campos é submetida 

a um processo de maltagem, o qual serve para elevar o conteúdo enzimático dos grãos. No 

entanto, a cevada recém colhida não pode ser diretamente malteada, pois ainda não apresenta 

características adequadas de poder germinativo. Por este motivo, após a colheita ela é mantida 

armazenada durante 4 a 6 semanas até atingir a plenitude de seu poder germinativo, o que é 

comprovado através de testes laboratoriais. Após este tempo, a cevada já pode ser malteada 

[54]. 

O processo de malteação consiste em três etapas: maceração, germinação e secagem. 

Durante a maceração, os grãos limpos de cevada são colocados em tanques com água (tempe-

ratura entre 5 e 18ºC) onde são mantidos por um período de aproximadamente dois dias, sendo 

realizadas sucessivas trocas de água a cada 6 a 8 horas. Após 2 dias a cevada atinge um teor de 

umidade de 42 a 48%. Nesta etapa, o metabolismo da semente é ativado através da hidratação, 
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induzindo a germinação. Em seguida, a cevada macerada é colocada para germinar em com-

partimentos apropriados que permitem a passagem de um fluxo de ar úmido através do leito de 

cevada, mantendo a temperatura dos grãos na faixa de 15 a 21ºC. Nesta segunda etapa ocorrem 

mudanças físico-químicas e estruturais do grão, sendo formadas e ativadas as principais enzi-

mas do malte (amilases, proteases, glucanases, entre outras). Ao término da germinação (pro-

cesso que dura de 6 a 7 dias), o malte de cevada obtido é secado em uma temperatura de 40 a 

60ºC até obter um teor de umidade de 4 a 5%, para evitar a contaminação microbiana e desen-

volver o sabor característico do malte. Em seguida o malte desidratado é armazenado em silos 

durante 3 a 4 semanas para homogeneizar seu teor de umidade [2, 59-61]. 

Nas cervejarias, o malte de cevada é moído e em seguida submetido a um processo de 

mosturação, onde os grãos moídos da cevada malteada são misturados com água e a mistura 

obtida é aquecida em vários níveis de temperatura (aumentados lentamente de 37 a 78ºC). Este 

processo tem como objetivo promover a hidrólise enzimática dos constituintes do malte, prin-

cipalmente do amido, que é convertido em açúcares fermentáveis (maltose e maltotriose) e não-

fermentáveis (dextrinas). Posteriormente, é realizada uma filtração para separar a fração lí-

quida, denominada mosto, a qual é empregada como meio de fermentação para a produção da 

cerveja [62, 63]. A fração sólida obtida é composta pelo bagaço do malte de cevada, a qual foi 

utilizada como fonte de fibra para este trabalho. A Figura 2.9, é uma representação esquemática 

do processo de obtenção do bagaço de malte a partir da cevada natural obtida nos campos. 
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Figura 2.9 - Representação esquemática do processo de obtenção do bagaço de malte a partir 

da cevada natural [2]. 

 

2.6.3.1  Características e aplicações do bagaço de malte 

O bagaço de malte consiste basicamente da casca do grão de cevada obtida após a ela-

boração do mosto cervejeiro, como pode ser visto na figura 2.10. Por esta razão, sua composi-

ção química pode variar de acordo com o tipo de cevada utilizada e o seu tempo de colheita, as 

condições de malteação e mosturação a que esta foi submetida e também com a qualidade e o 

tipo de adjuntos adicionados ao processo cervejeiro [64, 65]. 
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Figura 2.10 - Bagaço de malte 

 

Embora sua composição química possa sofrer pequenas variações, o bagaço de malte é 

um material lignocelulósico rico em proteínas e fibras, frações que correspondem a aproxima-

damente 20-30% e 70-80% de sua composição, respectivamente [59]. Ele é o mais importante 

subproduto proveniente da indústria cervejeira, representando aproximadamente 85% do total 

de subprodutos gerados [60]. Segundo Townsley [61], o bagaço de malte corresponde em média 

por 31% do peso do malte original e sua geração é da ordem de 20 kg/hl de cerveja produzida 

[60]. 

A estrutura fibrosa deste material pode ser facilmente visualizada na Figura 2.11. He-

micelulose, celulose e lignina são os principais componentes destas fibras [60]. Além de fibras 

e proteínas, o bagaço de malte também apresenta em sua composição, lipídeos e cinzas [58], 

minerais, vitaminas e aminoácidos [57]. De acordo com Kunze [62], 25% dos minerais presen-

tes no bagaço de malte encontram-se na forma de silicatos. Na Figura 2.11, os pontos brilhantes 

presentes na parte externa do material correspondem a estes compostos. Nota-se, portanto a 

presença de grandes quantidades de silicatos na estrutura do bagaço de malte. 
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Figura 2.11 - Microscopia eletrônica de varredura de partículas do bagaço de malte [2]. (A) 

Ampliação de 100 vezes; (B) Ampliação de 300 vezes. 

 

Apesar de ser obtido em grandes quantidades durante o ano todo e apresentar uma com-

posição química rica em carboidratos e proteínas, entre outros compostos, o bagaço de malte é 

muito pouco reaproveitado sendo seu principal emprego (úmido ou seco) como ração para ani-

mais, devido ao elevado teor de proteínas e fibras [60].  

Com o intuito de fornecer formas alternativas para a utilização do bagaço de malte, este 

trabalho objetiva a sua utilização como reforço para a fabricação de uma argamassa polimérica. 

 

2.7  Resinas poliméricas 

 

As resinas poliméricas podem ser de origem vegetal ou sintética. As de origem vegetal 

são secreções extraídas de diversos tipos de plantas. São misturas de ácidos carboxílicos, ter-

penos e óleos essenciais [38]. 

As resinas sintéticas, sendo compostos poliméricos, podem receber classificações nor-

mais de polímeros. Podem ser termorrígidas, que após aquecido, suas cadeias se entrelaçam 
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fazendo com que ele não possa mais perder a sua forma, ou termoplásticas o que significa que 

elas ficam mais fluidas com o aumento da temperatura [8]. 

A tabela 2.4, apresenta as principais características das resinas termorrígidas mais co-

mumente utilizadas. 

Resina Características Limitações 

Epóxi 

• Excelente propriedade em compósi-
tos 
• Muito boa resistência química e 
propriedades elétricas 
• Boas propriedades térmicas 
• Baixa contração na cura 

• Longos ciclos de cura 
• Melhores propriedades obtidas em 
altas temperaturas de cura 

Fenólica 
• Ótimas propriedades térmicas 
• Boa resistência ao fogo 
• Boas propriedades elétricas 

• Cor 

Poliéster 

• Amplamente utilizada 
• Fácil uso 
• Cura a temperatura ambiente 
• Ótimas propriedades em compósi-
tos 
• Boa resistência química 
• Boas propriedades elétricas 

• Emissão de estireno 
• Contração durante a cura 
• Inflamável 

Poliamida 

• Excelentes propriedades térmicas 
• Boas propriedades em compósitos 
• Boa resistência ao fogo 
• Boas propriedades elétricas 

• Cor 

Poliure-
tano 

• Boas propriedades em compósitos 
• Muito boa resistência química 
• Alta dureza (resistência ao im-
pacto) 
• Boa resistência a abrasão 

• Cor 
• Isocianetos como agentes de cura 

Silicone 

• Ótimas propriedades térmicas 
• Excelente resistência química 
• Ótimas propriedades elétricas 
• Resistente a hidrólise e oxidação 
• Boa resistência ao fogo 
• Não tóxico 

• Adesão 
• Longos ciclos de cura 
• Cura somente a altas temperaturas 

Vinil ester 

• Boa resistência à fadiga 
• Excelentes propriedades em com-
pósitos 
• Muito boa resistência química 
• Boa dureza 

• Emissão de estireno 
• Contração durante a cura 
• Inflamável 

Tabela 2.4 - Principais características e limitações das resinas termorrígidas [33]. 

 

Dentre todos os tipos de materiais poliméricos e resinas existentes, as principais utili-

zadas na confecção de materiais alternativos, como painéis artificiais de madeira, são os fenol-

formaldeídos, um tipo de amina. Dentre ela destacam-se o poliéster e o epóxi que são as mais 

comuns comercialmente falando [40]. 
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2.7.1  Resina Epóxi 

Resina epóxi é um polímero termorrígido que pode ser polimerizado com uma varie-

dade de agentes de cura, sendo as poliaminas as mais utilizadas. O uso de poliamina como 

agente de cura resulta em uma AP com uma grande resistência química. Outros agentes de cura 

são as poliamidas e polímeros de polissulfeto. As AP curadas com poliamidas tem uma melhor 

flexibilidade, melhor resistência ao calor, e reduzida tendência para calcinação em exposição 

ao ar livre, mas a sua resistência a solventes e produtos químicos é menor do que produtos 

similares curados com poliamina. A utilização de polímeros de polissulfeto produz concretos 

poliméricos de base epóxi com uma flexibilidade ainda maior [18]. 

A alta adesão apresentada por estes polímeros é consequência da polaridade dos grupos 

éteres e hidroxilas alifáticas que, frequentemente, constituem a cadeia da resina inicial e a rede 

do sistema curado. A polaridade desses grupos serve para criar forças de interação entre a mo-

lécula epóxi e a superfície adjacente a ela, otimizando o seu uso como adesivo e revestimento. 

Como matriz em compósitos, a existência desses grupos polares minimiza problemas relativos 

a interface resina/reforço [33]. 

A resina epóxi líquida possui baixa viscosidade e rapidamente se converte a fase termo-

fixa pela mistura de agentes de cura apropriados. Estas resinas possuem uma combinação das 

seguintes propriedades: baixa viscosidade da resina e de seu endurecedor (fácil manuseio); po-

dem ser curadas rapidamente na faixa entre 5 a 150º C, dependendo do agente utilizado; baixa 

contração durante a cura (aproximadamente 3%), outras resinas como fenólicas e acrílicas li-

beram água e apresentam alta contração; alta adesão; alto isolamento elétrico; boa inércia quí-

mica – as resinas epóxi curadas, dependendo do agente de cura, possuem boa resistência a áci-

dos e reagentes cáusticos e versatilidade, sendo por isso utilizadas para inúmeras aplicações, 

sendo a principal delas em compósitos de fibras [33]. 
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Hoje em dia as resinas epóxi são utilizadas por uma infinidade de aplicações. Revesti-

mento interno de embalagens de cerveja, refrigerante, cítricos, etc, são a base de resina epóxi. 

Placas de circuito impresso, a mainboard do computador, encapsulamentos de componentes, 

pisos industriais, pranchas de surfe, tintas anticorrosivas, pintura em pó também usam epóxi 

como base [33]. 

Entretanto, em muitas aplicações, sua baixa resistência a fratura é a sua maior deficiên-

cia. Após a cura, o sistema epóxi apresenta pequena contração, em média na ordem de 2%. Este 

comportamento indica que para formar o sistema curado é necessário um baixo grau de rear-

ranjo molecular. Quanto a estabilidade química, a epóxi e um dos termorrígidos mais inertes e 

possui boa estabilidade dimensional em serviço [63]. 

Ainda segundo Tanaka [63] a alta adesão por estes polímeros é consequência da pola-

ridade dos grupos éteres e hidroxilas alifáticas que, frequentemente, constituem a cadeia da 

resina inicial e a rede do sistema curado. A polaridade desses grupos serve para criar forças de 

interação entre a molécula epóxi e a superfície adjacente a ela, otimizando o seu uso como 

adesivo e revestimento. Como matriz em compostos, a existência desses grupos polares mini-

miza problemas relativos a resina/reforço. 

Resumindo, Tezuka [64] e Popovics [65] fizeram as seguintes considerações em ralação 

à resina epóxi: 

 

 A resina epóxi possui alta resistência química e à corrosão, dureza e fle-

xibilidade, bom comportamento mecânico e elétrico, e notável adesão à maioria dos 

substratos; 

 Na sua utilização, uma ampla variedade de produtos podem ser obtidos 

variando-se as propriedades na cura, seleção dos monômeros, aditivos e agentes de cura. 
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As principais aplicações dos epóxis na construção civil situam-se em duas categorias: 

revestimentos e estruturais. Em outras aplicações, apresentam-se incluídos os pisos, os 

reparos no concreto deteriorado de autoestradas, os revestimentos para rodovias em ge-

ral, especialmente nas pontes e uma vasta demanda para aplicações adesivas; 

 Devido as suas excelentes características técnicas (elevadas resistências, 

mecânica e química), o campo de aplicação da resina epóxi é muito grande, sendo uti-

lizado como aglomerante em argamassas e concretos, como cola de peças pré-moldadas 

e como camada protetora de superfícies na forma de tintas. 

 

2.8  Mecânica da fratura de compósitos poliméricos: 

A mecânica da fratura como um campo de pesquisa foi desenvolvida no período da 

1ª Guerra Mundial, por Griffith, para explicar o mecanismo de fratura de materiais frágeis. 

Sua principal contribuição foi a análise da estabilidade da trinca baseada em uma análise 

energética. Posteriormente Irwin desenvolveu ainda mais a mecânica da fratura expandindo 

a teoria de Griffith para materiais elasto-plásticos e delimitou os três modos de propagação 

de trinca admissíveis. Abertura, cisalhamento-planar e cisalhamento-paralelo. Combinados, 

esses modos de propagação de trinca podiam representar qualquer propagação de trinca. A 

figura 2.12 ilustra esses modos de propagação de trinca. 
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Figura 2.12 - Modos de propagação de trinca. Fonte: Jones, p. 340 [5]. 

 

 

Segundo Silva [45], a mecânica da fratura é dividida em duas grandes áreas: 

 

 Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFEL): A tenacidade à fratura é dada pelo fator 

de intensidade de tensão 𝐾𝐼𝐶 , que é expresso como função da geometria do corpo de 

prova e do carregamento aplicado, ou também pela taxa de liberação de energia de 

ruptura, 𝐺𝑓. 

 Mecânica da Fratura Elasto Plástica (MFEP): A tenacidade à fratura é medida através 

do parâmetro Integral-J. 

Os pressupostos da mecânica da fratura linear elástica a tornam válida somente para alguns 

tipos de materiais, onde a deformação plástica na ponta da trinca é reduzida, podendo ser utili-

zado para caracterizar fratura frágil nos materiais. Caso o material possua alta ductilidade, as-

sim como alguns polímeros, ocorre deformação plástica nas regiões ao redor da ponta de trinca 

inviabilizando o uso da análise elástica [45]. 
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2.8.1  Mecânica da fratura aplicada a materiais reforçados 

Segundo Silva [45], a fratura de materiais compósitos reforçados com fibras raramente 

ocorre de modo catastrófico, tendendo a ser progressiva e com falhas subcríticas dispersas através 

do material. 

A figura 2.13 mostra os vários mecanismos de falha que podem ocorrer em compósitos 

reforçados com fibras. A fratura raramente ocorre de modo catastrófico, mas tende a ser progres-

siva, com falhas subcríticas dispersas através do material, o que constitui uma vantagem. [45] 

 

 

Figura 2.13 - Mecanismos de falha em compósitos reforçados por fibras. Fonte: Motta, p. 40 [27]. 

 

Os mecanismos de falha local que podem ocorrer durante a fratura de um compósito fi-

broso são: o arrancamento de fibras, isto é, deslizamento interfacial seguido de ruptura das fibras 

(em inglês “pull out”); o efeito denominado ponte de fibras (em inglês “fiber bridging”), onde as 

superfícies de uma trinca são interligadas por fibras; o descolamento das fibras da matriz; a rup-

tura das fibras; a deformação e o trincamento da matriz, e ainda pode ocorrer a delaminação, o 

descolamento entre laminas. Vários destes mecanismos podem atuar simultaneamente durante o 

processo de fratura de um compósito. 
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Esses mecanismos podem atuar simultaneamente durante o processo de fratura do com-

pósito, e a importância de cada um deles no processo depende do tipo de carregamento aplicado, 

do tipo de compósito em estudo e da orientação das fibras. 

De acordo com Silva [45], o mecanismo de fratura mais comum nos compósitos reforça-

dos por fibras contínuas é a fratura por delaminação. Esse tipo de fratura ocorre devido às propri-

edades mecânicas ortotrópicas destes compósitos. Neste tipo de fratura, a propagação da trinca 

pode ser interlaminar (entre as camadas do laminado) ou intralaminar (propagando entre as fi-

bras). As tensões que produzem a delaminação nesses materiais podem surgir de tensões externas 

aplicadas, da estrutura geométrica do compósito e/ou pela diferença do módulo de elasticidade da 

matriz e das fibras. [27] 

Os compósitos de fibras curtas (descontínuas) distribuídas de forma aleatória podem ser conside-

rados materiais isotrópicos. Nesses tipos de compósitos, as extremidades das fibras atuam como 

pontos de concentração de tensão, podendo ser potenciais iniciadores de trincas. Além disso, há 

uma grande influência da razão entre o comprimento e o diâmetro da fibra (denominado de as-

pecto das fibras) nas propriedades de fratura do compósito. Porém, os mecanismos de falha destes 

compósitos são semelhantes aos dos compósitos com fibras contínuas. Portanto, a condição inter-

facial fibra/matriz ainda é o fator mais importante na influência no comportamento de tensão-

deformação dos compósitos fibrosos. 
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Capítulo 3 

 

Materiais e métodos 

 

 

As amostras de argamassa polimérica foram feitas misturando primeiro o resíduo de ce-

vada e os agregados finos e depois a resina polimérica. Antes da mistura com os agregados, o 

resíduo de cevada foi seco para remover a umidade. Este é um processo importante desde que o 

processo de fabricação de cerveja gera grandes quantidades de efluentes de águas residuais e re-

síduos sólidos. A secagem foi realizada durante 24h a uma temperatura de 80°C. Após a secagem, 

utilizou-se resíduo de cevada (1%, 2% e 5% em massa) como substituição parcial de agregados 

naturais. Estudos prévios dos autores indicam que mais de 2% de fibras naturais ou outros resí-

duos não contribuem para aumentar as propriedades mecânicas [9,76-78]. 
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3.1  Materiais 
 
 
3.1.1  Resina epóxi 
 

O sistema polimérico utilizado foi uma resina epóxi MC109 com base no bisfenol A di-

glycidyl éter (tabela 3.1) e um endurecedor de amina alifática FD 139 fornecido por EPOXYFI-

BER®. Este sistema tem baixa viscosidade e é processado com uma relação de mistura máxima 

para o endurecedor de 4:1. O teor de resina foi estabelecido em 12%, em massa. O teor de resíduos 

de cevada foi variado em 1, 2 e 5%, em massa, como substituição parcial dos agregados. 

 

 

Figura 3.1 - Resina epóxi, onde a esquerda é a resina e a direita o endurecedor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.1 - Propriedades mecânicas da resina epóxi. 

 
 

Propriedade Valor 

Viscosidade a 250°C μ (cP) 12000-13000 

Densidade ρ (g/cm³) 1,16 

Temperatura de distorção ao calor HDT (°C) 100 

Módulo de elasticidade E (GPa) 5,0 

Resistência à flexão (MPa) 60 

Resistência à tração (MPa) 73 

Elongação maxima (%) 4 
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3.1.2  Agregado 
 

O agregado utilizado foi areia de fundição com um tamanho de grão homogêneo, grãos 

uniformes e um diâmetro médio de 300 μm, com módulo de finura entre 3 e 5. A gravidade espe-

cífica da areia de fundição foi de 2,63 g / cm3. Os agregados foram também secos antes de serem 

adicionados ao ligante polimérico para reduzir o teor de umidade, assegurando uma boa ligação 

entre polímero, agregado e resíduos. 

O conteúdo de agregado é de 83 a 87% em massa.  

 
 
3.1.3  Fibras de cevada 
 

As fibras de cevada utilizadas neste trabalho são resíduos da fabricação da cerveja artesa-

nal. O resíduo úmido de cervejaria é resultante da fase inicial do processo de fabricação de cer-

vejas, e apresenta-se na forma de cascas ou de farelo, com umidade em torno de 80% [69]. 

 
 
3.1.4  Composições 
 

A tabela 3.2 indica as composições dos diferentes tipos de argamassas poliméricas 

fabricadas variando a proporção da fibra de cevada. 

 
 

Resina (% em massa) Agregado (% em massa) 
Agregado secundário 
Tipo % em massa 

12 88 Nenhum (controle) 0 
12 87 Cevada 1 
12 86 Cevada 2 
12 83 Cevada 5 

 
Tabela 3.2 - Composições de argamassa polimérica fabricadas 
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As figuras 3.2 apresenta a aparência de alguns dos espécimes modificados: 

 

 

Figura 3.2 - a) Corpo de prova de argamassa polimérica sem adição de cevada; b) 

Corpo de prova de argamassa polimérica com adição de 1% em massa; c) Corpo de 

prova de argamassa polimérica com adição de 2% em massa de cevada; d) Corpo de 

prova de argamassa polimérica com adição de 2% em massa de cevada.
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3.2  Métodos 
 

3.2.1  Corpo de prova de fratura disco brasileiro com trinca central passante 
 

O ensaio do disco brasileiro consiste na compressão diametral de um cilindro, foi 

introduzido por Carneiro & Barcellos [88-89] e Akazawa [72] como um substituto para o 

corpo de prova do ensaio de tração, devido à dificuldade que os pesquisadores encontravam 

em realizar o ensaio de tração uniaxial em geomateriais, era usado para calcular a resistência 

mecânica de forma indireta. 

Desde que foi proposto, o disco Brasileiro tem atraído a atenção dos pesquisadores 

em todo o mundo. Li & Wong [73] citam que ao longo dos anos algumas percepções se 

desenvolveram sobre o disco brasileiro; uma destas é que o disco deveria fraturar ao longo 

da linha de compressão, ou então considera-se que ocorreu um modo de fratura inválido. 

Uma análise das pesquisas realizadas até o momento sobre o disco brasileiro para uso em 

rochas e materiais frágeis pode ser encontrada em Li & Wong [73]. 

Ao longo dos anos, buscou-se utilizar o disco brasileiro para determinação de outras 

propriedades materiais, como módulos de elasticidade e tenacidade a fratura [92-94].  Várias 

modificações à configuração original do disco brasileiro foram propostas e estão ativamente 

em desenvolvimento [95-97]. 

Hoje em dia o ensaio do disco brasileiro é uma ferramenta única para determinação 

fácil do fator de intensidade de tensão crítico, especialmente para geomateriais frágeis. Isso 

é obtido utilizando a configuração de trinca central passante proposta por Awaji & Sato [80], 

que consiste na formação de uma pré trinca passante, alinhada com a direção radial, no centro 

do disco. 
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A principal vantagem desta configuração, além do procedimento experimental relati-

vamente simples, é que qualquer combinação de carregamento de fratura de modo-I e modo-

II pode ser induzida através de uma seleção criteriosa do ângulo de inclinação de trinca θ (em 

relação à direção da linha de carregamento) e do comprimento relativo de trinca α (em relação 

ao raio do disco, R) [81]. 

Uma solução largamente utilizada para os fatores de intensidade de tensão em um 

disco brasileiro com trinca central passante comprimido por forças concentradas foi apresen-

tada por Atkinson et al [82] na forma de séries infinitas, o problema é que as constantes para 

apenas certos comprimentos relativos de trinca α foram apresentados, em ensaios reais pode 

não ser prático produzir corpos de prova com dimensões que forneçam exatamente estes va-

lores. 

Recentemente Dong et al [83] propôs uma solução para o disco brasileiro sob pressão 

radial na superfície circular do disco, em um ângulo, que este nomeou de ângulo de carrega-

mento, esta solução fornece fatores de intensidade de tensão para qualquer comprimento re-

lativo de trinca, ângulo de carregamento e ângulo de inclinação de trinca. No mesmo artigo 

este também propôs uma solução para o problema de cargas concentradas atuando no disco, 

que permitia a escolha de um comprimento relativo de trinca e ângulo de inclinação de trinca 

arbitrário. Esta é a solução que será utilizada neste trabalho. 

A limitação destas duas soluções é que a partir de certo ponto, previam valores para 

o fator de intensidade de tensão de modo-I negativo, que implicaria em interseção das super-

fícies da trinca central, o que é fisicamente inaceitável. Recentemente, Markides et al 

[84] propôs uma solução que corrige esse problema e leva a uma solução fisicamente aceitá-

vel, porém, ela só apresenta resultados confiáveis para comprimentos relativos de trinca pe-

quenos, e considera que uma pressão radial atua no disco. Ela não será usada neste trabalho. 
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É importante notar que todas as soluções são baseadas na Mecânica da Fratura Linear 

Elástica (MFLE), argamassas poliméricas, com frações razoáveis de agregado, apresentam 

comportamento quasi-frágil [46]. Para taxas de carregamento baixas e comportamento quasi-

frágil, alguns conceitos da mecânica da fratura linear elástica podem ser utilizados. 

Denominando a como o meio comprimento da trinca, R o raio do disco e θ o ângulo 

de inclinação da trinca relativo à linha de carga, P a carga de compressão e B a espessura do 

disco, ver figura 3.3. 

 
 

 
Figura 3.3 - Diagrama esquemático do carregamento de modo misto. Fonte: Ayatollahi & 

Sistaninia, p. 3 [85]. 
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Os fatores de intensidade de tensão para este corpo de prova seguem as expressões 

abaixo [83]: 

 
𝐾 =  

𝑃

√𝜋𝑅𝐵
√𝑎𝑤  

(1) 

 
𝐾 =  

𝑃

√𝜋𝑅𝐵
√𝑎𝑤  

(2) 

 

Onde os coeficientes 𝑤 e 𝑤    são dados por: 

 

 𝑤 = 𝑇 1 − 4 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑇 𝑎
𝑅 8 𝑠𝑒𝑛(𝜃) 1 − 4 𝑐𝑜𝑠(𝜃)  (3) 

 𝑤 = 2𝑠𝑒𝑛(2𝜃) 𝑆 + 𝑆 𝑎
𝑅 −5 + 8 𝑐𝑜𝑠(𝜃)  (4) 

 
 

As constantes 𝑇 , 𝑇 , 𝑆  e 𝑆  têm seus valores atribuídos a [82]: 
 

 𝑇 = 1,135551 (5) 

 𝑇 = 0,533477 (6) 

 𝑆 = 1,089702 (7) 

 𝑆 = 0,522272 (8) 
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O material é produzido através de misturador planetário próprio disponível no Labo-

ratório de Ensaio de Dutos (LED) da Universidade Federal Fluminense, a resina e o cataliza-

dor são adicionados seguidos da areia e do agregado secundário e mantidas no misturador até 

a obtenção de uma mistura homogênea, em seguida é vertida num molde para endurecimento. 

As trincas são produzidas artificialmente através da inserção de uma placa metálica 

de 1 mm de espessura e 25 mm de largura no molde durante a cura. Devido à natureza parti-

culada do material ocorre uma pequena degradação nas arestas no momento em que se retira 

a placa. A figura 3.4 apresenta o molde utilizado. 

 

 

Figura 3.4 - Corpo de prova de fratura disco brasileiro com trinca central passante feito de 

argamassa polimérica, ainda no molde.
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Todos os corpos de prova foram curados a temperatura ambiente. Após o processo de 

cura, foram ensaiados em uma máquina universal de tração Shimadzu AG-X 100. A figura 

3.5 apresenta a configuração do corpo de prova na máquina. O corpo de prova é comprimido 

com o auxílio de duas placas metálicas como mostrado na figura. 

Uma linha ao longo da trinca é marcada no corpo de prova e uma linha rotacionada 

no ângulo de inclinação de trinca desejado também é marcada. A figura 3.5 ilustra esse mé-

todo de posicionamento. 

 

 
 
Figura 3.5 - Setup experimental. 

 
Figura 3.6 - Corpo de prova com marcação de ângulo de inclinação de trinca 30º. 
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O corpo de prova disco brasileiro usado nesse estudo tem dimensões nominais de 40 

mm de raio e 38 mm na espessura. A largura de trinca é de 25mm. Ensaios foram realizados 

em ângulos de inclinação de trinca de 0°, 10°, 20° e 30°. A tabela 6 ilustra as dimensões do 

corpo de prova. 

 
 

Parâmetro Símbolo Valor Unidade 

Espessura B 38 mm 

Raio R 40 mm 

Meio comprimento de 
trinca 

a 12.5 mm 

Espessura da trinca  1 mm 

Tabela 3.3 - Dimensões do corpo de prova 
 
 

Os corpos de prova foram ensaiados numa máquina universal de ensaios com circuito 

fechado, em condições de taxa de deformação constante, sendo esta de 0.5 mm/min. 

Os fatores de intensidade de tensão de propagação 𝐾𝐼PROP e 𝐾𝐼𝐼PROP são obtidos me-

dindo experimentalmente a carga de propagação P𝑃𝑅𝑂𝑃 em uma curva carga deslocamento 

para cada ensaio e substituindo este valor e os parâmetros do corpo de prova nas expressões 

anteriores. 
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3.2.2  Domínio de validade da solução de Dong et al [83] 
 

Em seu trabalho Dong et al [83] propôs um método para calcular os fatores de inten-

sidade de tensão equivalentes à fratura de modo-I e à fratura de modo-II puras, ele descobriu 

que a fratura de modo-I puro sempre acontece para um ângulo de inclinação de trinca θ = 0°, 

independente do comprimento relativo de trinca. Isto é, para θ = 0° 

 𝐾 = 𝐾  (9) 

   

A solução de Dong [83] não leva em conta contato das superfícies da trinca e atrito, 

há um ponto onde aumentar o ângulo θ implicará em fechamento da trinca, no fechamento 

da trinca as equações anteriores já não são mais válidas. Para fratura de modo-II pura, que é 

o último ângulo para o qual esta solução ainda é válida, 𝐾 = 0. 

Em outras palavras, o ângulo crítico de inclinação de trinca é uma função do compri-

mento de trinca relativo 𝜃𝑐 = 𝜃(𝛼). Onde 𝛼 é o comprimento relativo de trinca dado por: 

 𝛼 = 𝑏
𝑅 (10) 

   

Como proposto por Dong et al. [83], as equações podem ser usadas para obter o ângulo 
 
limítrofe para o qual a solução não é mais válida. Este ângulo foi calculado para nosso corpo 

de prova e é 𝜃𝑐 = 27°. Em função disto não podemos calcular os fatores de intensidade de 

tensão para 𝜃 = 30°. 
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3.2.3  Amostras 
 
 

A tabela 3.4 indica o número de amostras para cada composição de argamassa fabri-

cada, subdivindo-as de acordo com o ângulo de inclinação de trinca 𝜃 selecionado. 

 
 

Número de amostras ensaiadas 

Composição da argamassa 
 

Ângulo de inclinação de trinca (θ) 

0 10 20 30 

Nenhum (Controle) 2 2 2 0 

Cevada 1% em massa 3 3 3 3 

Cevada 2% em massa 2 2 2 2 

Cevada 5% em massa 2 2 2 2 

     

Tabela 3.4 - Número de amostras por argamassa polimérica e ângulo de inclinação de trinca
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Capítulo 4 

 

Resultados e discussão 

 

 

4.1  Caracterização Mecânica 

 

Neste capítulo é apresentado os resultados obtidos nos ensaios realizados no Laborató-

rio para Ensaios em Dutos (LED) através da máquina universal de ensaios (SHIMADZU). Os 

dados foram armazenados em uma planilha eletrônica e tratados de acordo com os métodos 

adequados. Foram plotados diversos gráficos para uma melhor compreensão dos resultados. 

As curvas típicas de carga versus deslocamento para as formulações de argamassas 

poliméricas reforçadas estudadas podem ser vistas na figura 4.1. 
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Figura 4.1 - a) Curvas Carga X Deslocamento típicas para argamassa polimérica sem re-

forço; b) Curvas Carga X Deslocamento típicas para argamassa polimérica com cevada a 

1%; c) Curvas Carga X Deslocamento típicas para argamassa polimérica com cevada a 2%; 

d) Curvas Carga X Deslocamento típicas para argamassa polimérica com cevada a 5%. 
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Para cada curva carga versus deslocamento, o ponto onde ocorre a propagação instá-

vel de trinca é claramente perceptível, pois no ensaio com taxa de deformação prescrita, após 

iniciada a propagação a carga aplicada cai bruscamente. 

Analisando a figura 4.1, a carga na iminência da propagação de trinca coincide com 

a carga máxima na curva carga versus deslocamento. Todas as curvas possuem formato si-

milar, após atingir a carga de propagação, a carga cai bruscamente, observe que alguns dos 

espécimes reforçados com fibras de cevada apresentam uma resistência à propagação instá-

vel de trinca após a ocorrência da propagação, isto é provavelmente devido a modos de falhas 

de compósitos ainda em progresso. 

A figura 4.2 apresenta gráficos da carga média de propagação versus os quatro ângu-

los de inclinação de trinca ensaiados. 

 

Figura 4.2 - Carga X Inclinação, com proporções de 0, 1, 2 e 5% em massa de cevada. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

0° 10° 20°

Ca
rg

a 
m

éd
ia

 (N
)

θ (Graus)

Carga média x Inclinação

0%

1%

2%

5%



67 
 

Analisando as cargas de propagação na figura 4.2, que compara as cargas de propa-

gação entre as composições com cevada e a composição de controle, pode-se perceber cla-

ramente uma tendência de queda na carga de fratura à medida que se aumenta a proporção 

de cevada de 1% para 5% em massa. 

Portanto, quando se compara as cargas de propagação entre as composições de con-

trole com as de fibras de cevada, verifica-se que estas claramente não atuam como reforço 

no comportamento à fratura da argamassa polimérica, evidencia até um decréscimo nos va-

lores de carga máxima. Essa tendência é percebida para qualquer ângulo de inclinação de 

trinca testado.  

Figura 4.3 e tabela 4.1 mostram os fatores de intensidade de tensão de propagação 

𝐾  é  e 𝐾  é  para diferentes composições de argamassas poliméricas. Note que não 

constam valores para ângulos de inclinação de trinca 𝜃 = 30°, já foi deduzido que a partir de 

27° a trinca fechará, e portanto, as soluções forneceriam fatores de intensidade de tensão de 

modo I negativos, o que não é possível. 

 

 

Figura 4.3 - Fatores de intensidade de tensão média 
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   Ângulo da trinca 

   0° 10° 20° 

Controle 
𝐾 é  1,04 0,97 0,70 

𝐾 é  0,00 0,75 1,11 

1% de cevada 
𝐾 é  0,69 0,65 0,55 

𝐾 é  0,00 0,50 0,86 

2% de cevada 
𝐾 é  0,52 0,52 0,48 

𝐾 é  0,00 0,40 0,75 

5% de cevada 
𝐾 é  0,31 0,28 0,27 

𝐾 é  0,00 0,21 0,43 

Tabela 4.1 - Fatores de intensidade de tensão de propagação 

 

Analisando a figura 4.3 e a tabela 4.1, perdas significativas nos fatores de intensidade 

de tensão de propagação em relação à composição de controle são observadas, a perda média 

no fator de intensidade de tensão de propagação em modo I com a adição de cevada é de 

34%. Considerando a fratura em modo misto, essa tendência de perda é confirmada, com 

valores de 34% e 23% observadas para ângulos de inclinação de trinca de 10 e 20 graus. 

Valores esses com a proporção de 1% de cevada, onde possuiu dentre as outras proporções 

o melhor rendimento. 

Não tentamos determinar o valor do fator de intensidade de tensão para fratura em 

modo-II pura devido à inerente baixa precisão no método de medição do ângulo de inclinação 

de trinca. 



 

69 
 

 

 

Capítulo 5 

 

Conclusões 

 

A adição de pequenas quantidades de fibras de cevada à argamassas poliméricas 

feitas de resina epóxi e areia de fundição significativamente diminuem a tenacidade à fra-

tura da argamassa polimérica, isso está claro, reduções de 34% foram medidos, este não é 

um reforço válido para argamassas poliméricas do ponto de vista de mecânica da fratura, 

obviamente outras propriedades mecânicas do material devem ser estudados para validar 

a utilidade do material. 

Esperava-se encontrar um aumento no fator de intensidade de tensão dos espécimes 

como encontrado por Reis e Menezes [86], que utilizaram o corpo de prova de flexão de 3 

pontos e o modelo de dois parâmetros de fratura para obter o fator de intensidade de tensão 

em modo I crítico. 

Levando em consideração o valor econômico, a fibra da cevada pode ser de certa 

forma benéfica, caso seja levado em conta as características desejadas no projeto do com-

ponente a ser fabricado com argamassa polimérica. É possível reduzir o custo mais elevado 

do agregado principal, no caso a areia de fundição, diminuindo sua proporção em massa. 

A massa de areia seria convertida em massa de cevada. 
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Para trabalhos futuros, estudos de custo envolvendo todo o processo de fabricação, 

além de análise de degradação e propriedades térmicas, seriam de grande serventia para a 

continuidade nessa área de argamassas poliméricas. Além de juntamente com o apelo eco-

lógico e ambiental, o estudo de fibras naturais como agregado secundário possa revoluci-

onar ainda mais a engenharia. 

 . 
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