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RESUMO 
 
 

Atualmente, peças pré-fabricadas aplicadas no fechamento de fachadas são fabricadas em 
concreto armado ou concreto reforçado com fibra de vidro, também denominado GFRC (Glass 
Fiber Reinforced Concrete). Os concretos reforçados, com fibras de vidro ou com barras de 
aço, são classificados como materiais compostos ou, compósitos, onde a matriz é constituída 
de concreto (cimento formado por aluminosilicatos juntamente com areia/pedras). O próprio 
concreto também é um compósito, onde a fase reforço é constituída de pedra e areia 
(agregrados miúdos), e a fase matriz é o cimento. Os painéis de concreto armado utilizados no 
mercado para fachadas empregam aço CA-50, com uma espessura mínima de 8 cm, em 
diversas dimensões e formatos. Porém, esses painéis não possuem função estrutural e são 
utilizados apenas no fechamento das fachadas arquitetônicas. Por outro lado, os painéis GFRC 
possuem fibras de vidro picadas dispersas na matriz, o que lhes conferem uma excelente 
resistência à tração e na flexão, ao impacto, envelhecimento, e uma elevada resistência à 
compressão. Uma das qualidades do GFRC é a versatilidade na questão de formatos, que 
possibilita a obtenção de efeitos arquitetônicos, de alto-baixo relevo, impossíveis com outros 
materiais. Desta forma, podem-se moldar painéis de fachada de acordo com o projeto de 
arquitetura desejado. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo da microestrutura do 
concreto reforçado com fibra de vidro, executado em uma série de etapas, envolvendo: 1) 
estudo do concreto reforçado com fibra de vidro, 2) obtenção em laboratório de concreto 
reforçado com fibra de vidro e 3) realização da análise de sua microestrutura via microscopia 
óptica. Para a fabricação dos corpos-de-prova de GFRC, foi utilizada uma dosagem diferente 
para quatro tipos de lotes: 1) Lote A, constituído pela matriz (cimento Portland, areia de quartzo 
róseo e água de amassamento), 2) Lote B, dosagem do Lote A mais aglomerante, 3) Lote C, 
dosagem do Lote B mais superplastificante e 4) Lote D, dosagem do Lote C mais fibra de vidro 
picada. Os corpos-de-prova obtidos foram lixados (até a lixa 1000) para realizar a microscopia 
óptica, com objetivo de avaliar as fases presentes e morfologia da microestrutura. Além disso, 
um corpo-de-prova de cada lote foi submetido a um ensaio de compressão até a ruptura, para 
visualização da microestrutura resultante. Todos os ensaios de microscopia óptica foram 
realizados no Laboratório de Materiais e Ensaios do Departamento de Engenharia Mecânica da 
Universidade de Taubaté, em um microscópio estereoscópio da marca Zeiss, modelo Stemi 
2000, e um microscópio óptico matelúrgico Zeiss, modelo Axio Scope A1, ambos com câmera 
de vídeo acoplada a um computador para aquisição de imagens. A partir dos resultados 
obtidos da microscopia óptica do GFRC, pode-se observar que nas amostras lixadas a matriz e 
os componentes do reforço apresentam boa adesão física, com baixa porosidade na matriz. A 
microscopia óptica da amostra após o ensaio de compressão revela que, na região de fratura, 
especificamente na superfície das partículas da areia de quartzo e fibra de vidro, há presença 
de resíduos da matriz de cimento, o que mostra uma boa adesão física e química entre a fase 
reforço e fase matriz. O fato da matriz ainda se manter ligada ao reforço após uma fratura 
indica que no compósito há uma boa transferência de forças da matriz para o reforço, que é 
uma das propriedades chave para um bom material compósito. 


