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TEMOS DISPONIBILIZADO MAIS CONTEÚDO 
ATRAVÉS DO INSTAGRAM. APOIE NOSSOS 
TRABALHOS SEGUINDO: 



CONCRETO TÊXTIL
Textile-Reinforced

Concrete (TRC)

https://www.youtube.com/watch?v=2Qpfy-OzKq8

https://www.youtube.com/watch?v=2Qpfy-OzKq8


Concreto Têxtil

• O termo "têxtil" é uma referência ao processo de fabricação de tecidos para garantir a 
mesma taxa de reforço em toda a longitude do material (TRIANTAFILLOU, 2016 ).

• Isso garante o reforço de concreto na direção de tensão principal (BRAMESHUBER, 2006; 
PELED; BENTUR; MOBASHER, 2017).



Concreto Têxtil

Matriz cimentícia + Reforço têxtil

Posicionar as fibras nos locais mais solicitados

Fonte: V. Fraas Solutions in Textile (2018)

Introdução



• O TRC conduz a uma alta eficiência em
comparação com o uso de fibras curtas
distribuídas aleatoriamente na matriz. Peled, Bentur
y Mobasher (2017);

• O reforço com fibras dispersas aleatoriamente
não explora completamente o potencial de
reforço, o que requer a incorporação de grandes
volumes Brameshuber et al. (2006);

• A capacidade de carga aumenta com a
incorporação de fibras largas em comparação
com o concreto reforçado com fibras curtas
Hegger et al. (2006a).

Figura  – Sistemas de reforço do concreto
Fonte: Hegger et al. (2006b, p. 766)



• Fibras de vidro AR e de carbono são utilizadas comumente para TRC;

• Ambos têm um módulo de elasticidade maior que a matriz, o que
proporciona um comportamento satisfatório contra as tensões de tração
(PELED, 2018);

• A fibra de carbono apresenta uma alta resistência à tração e um módulo de
elasticidade em comparação com as propriedades do vidro-AR (PELED; BENTUR;
MOBASHER, 2017);

• A fibra de vidro AR é mais atrativa devido ao seu custo relativamente baixo.
(PELED, 2018).

Reforço Têxtil



• Os tecidos são fabricados com dois jogos de cabos entrelaçados
perpendicularmente (0°/ 90°), que se cruzam

Geometria dos tecidos



Comportamento mecânico de diversos tecidos



• Estado fresco → alta fluidez → envolve completamente o tecido e não
provoca vazios (SHAMS et al., 2015; WANG et al., 2016).

• A abertura da malha, que deve ter uma abertura de 2 a 3 vezes o tamanho
máximo do grão da matriz, para permitir o fluxo completo do concreto
(HEGGER; KULAS; HORSTMANN, 2012);

Matriz Cimentícia

• Estado endurecido→ Alta resistência à compressão > 50 MPa, e
→ Resistencia à tração de 4 MPa

(HEGGER; ZELL; VOSS, 2008)



• Quando se solicita o composto à tensão de tração direta, se apresenta um
comportamento que pode se dividir em quatro etapas distintas (YA et al., 2015);

COMPORTAMENTO MECÂNICO - TRAÇÃO

vZona I: Comportamento linear

vZona II: Microfissuração da matriz

vZona III: Geração de múltiplas fissuras distribuídas

vZona IV: Danos progressivos – ruptura do reforço



• Estágio I: regime elástico do material, não há
fissuras nesta estágio,

• Estágio II: ocorrência de fissuras;

• Estágio III: nesta etapa há falha da aderência
escorregamento dos filamentos externos após
deslizamento dos filamentos do núcleo.

Comportamento à flexão

Figura  – Curva carga x deslocamento à flexão
Fonte: Kamani, Kamali Dolatabadi e Jeddi (2018)



Comportamento à flexão



Têxtil x Aço

• Análise comparativa do 

comportamento mecânico à flexão 

de placas (1000 x 1000 mm)

• Para o mesmo valor de momento de

flexão;

• Se pode reduzir a espessura do

concreto reforçado de 80 mm para

40 mm quando o reforço têxtil é de

carbono e para 50 mm quando o

elemento está reforçado com vidro

AR e basalto (WILLIAMS PORTAL et al., 2014). Figura – Capacidade de flexão versus espessura para as 
diferentes alternativas de reforço

Fonte: Williams Portal et al., (2014)



APLICAÇÕES
• O uso do TRC como painéis de fachada apresenta
valores adequados de resistência frente às
demandas naturais (ENGERTS; FYDRO, 2006; VOGEL, 2014;
MUELLER et al., 2016; SHAMS et al., 2015);

• Painéis de fachada com dimensões entre 1300 e
2000 mm com uma espessura de 30 mm reforçados
com duas capas de fibras de vidro AR foram
utilizados na construção na Universidade de Dresde,
Technische Universität (TU) Dresde (MECHTCHERINE;
SCHNEIDER; BRAMESHUBER 2016);



APLICAÇÕES

• O comportamento estrutural de uma 
passarela de 15,5 m de largura, reforçada 
com fibra de carbono foi analisado no 
laboratório, e demostrou propriedades 
adequadas aos níveis de segurança 
requeridos (Rempel et al., 2018);



APLICAÇÕES

• Outro destino para o TRC é como um 
elemento estrutural de cobertura, 
como o que se construiu no campus da 
Universidade RWTH Aachen (SCHOLZEN; 
CHUDOBA; HEGGER 2015);



Concreto 
Autorregenerante

Self Healing Concrete  (SHC)



"Qualquer processo realizado 
pelo próprio material que 
implique a recuperação e 
melhora do rendimento de 
um material que tenha sido 
danado por algum processo 
anterior" 

(RILEM 221-SHC)

AUTORREGENERAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=J5B
8MMxKPjI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=J5B8MMxKPjI


a) Autogênico: este mecanismo consiste no uso de componentes
que já se utilizam no concreto, como o cimento e as
substituições pozolânicas;

b) Autônomo: neste método, os materiais que o concreto não
usa convencionalmente se agregam para proporcionar uma
maior capacidade de autocura, como o uso de silicato de cálcio,
agregados leves, agentes expansivos, aditivos químicos e
soluções bacterianas. (ALGHAMRI, KANELLOUPOS, AL-TABBAA, 2016)

MECANISMOS DE AUTORREGENERAÇÃO

Classificação 
baseada nas 

entradas requeridas 
para a ocorrência do 

fenômeno de 
autorregeneração



AUTOGÊNICO

• Autogênico pelo consumo de
cimento

• Autogênico pell uso de
pozolanas

• Autônomo pelo uso de soluções químicas
• Autônomo pelo uso de soluções bacterianas
• Autônomo pelo uso de PSA
• Autônomo pelo materiais com memória de forma
• Autônomo pelo uso de redes vasculares
• Autônomo pelo uso de aditivos cristalizantes

AUTÔNOMO



Autogênico pela utilização de pozolanas

MECANISMOS DE AUTORREGENERAÇÃO

Pozolana + CH+ H à C-S-H

O tempo maior para a reação das pozolanas se
deve al uso de CH (hidróxido de cálcio) que resulta
da hidratação do cimento como produto para a
formação de C-S-H.



Autônomo por 
uso de soluções 
bacterianas

MECANISMOS DE AUTORREGENERAÇÃO



Autônomo por uso de redes vasculares

vSeu uso se dirige a múltiplos fenômenos de cura para o transporte de agentes

autorregeneradores (MINNEBO et al, 2017), como os vasos sanguíneos

vRedes vasculares com o uso de vidro (ruptura frágil e inerte com matrizes de cimento e

produtos de autorregeneração). (HEMELRIJCK, 2015).

vDesvantagem do método: disposição vascular ainda em escala de laboratório, não

factível para a produção em grande escala (VAN TITTELBOOM et al, 2016), e custo do

material para a criação vascular

MECANISMOS DE AUTORREGENERAÇÃO



Sistema de conexão - disposição dos micro vasos ao longo do elemento de concreto
Fonte: Davies et al (2015, p.3), tradução nossa

Autônomo por uso de redes vasculares



Autônomo por uso de aditivos cristalizantes

Os cristalizantes cristalinos são formados por compostos microscópicos e químicos, que
reagem com o Ca (OH)2 formando produtos cristalinos (TAKAGI et al., 2018).

v Ocorrência de fissuração e penetração de água - a água ativa o catalizador cristalino;

v A ativação do catalizador permite a formação de cimentos sub hidratados e pozolanas não
ativadas, como escória de alto forno, na parte interna da fissura;

v O catalizador eleva a alcalinidade da água, proporcionando um ambiente propício para a
formação de produtos hidratados estáveis, preenchendo os vazios.



Autônomo pelo uso de soluciones químicas

Figura: Comparação entre o encapsulamento com perlita expandida (a) e arcilla expandida (b)-
Fonte: Zhang et al (2017, p.1), tradução nossa

MECANISMOS DE AUTORREGENERAÇÃO



Concretos autocicatrizantes foram utilizados
recentemente na laje de subpressão do Museu da
Imagem e do Som (M.I.S.), em Copacabana, e também
na Cobertura Fluida do Museu de Arte do Rio (M.A.R.),
no centro da cidade do Rio de Janeiro.

Nos traços dos concretos, conta-se com
reduzida a/c, consumo de cimento de pelo
menos 391kg/m³, sílica ativa e aditivo
cristalizante.

UTILIZAÇÃO NO BRASIL



Estudos de caso
A) Impregnação de argila expandida com silicato de sódio



Estudos de caso
A) Impregnação de argila expandida com silicato de sódio



Estudos de caso
A) Impregnação de argila expandida com silicato de sódio

Na região das microfissuras foi 
verificada a presença de silicato 
de cálcio hidratado



B) Bactérias isoladas em solução alcalina 

Diferentes percentuais 
de inserção da solução 

bacteriana



B) Bactérias isoladas em solução alcalina 



c) Verificação da condição de cura

Uso de aditivos cristalizantes e 
verificação da sua eficácia em 
diferentes condições de cura



c) Verificação da condição 
de cura

Condições de cura:
• IMERSA EM ÁGUA;
• EM CONTATO COM A ÁGUA;
• EXPOSTA A UMIDADE;
• CURADA AO AR;



d) Análise de diferentes 
dimensões de fissuras

Utilização de 
solução bacteriana 

na mistura- cura 
submersa

0,3mm

0,8mm



Brechas no estudo da técnica.

• A máxima selagem de fissura é até 0,5 mm;

• Análises da viabilidade de autocura com o tempo;

• Adesão do produto de autocura com o concreto existente;

• Eficiência de diferentes mecanismos de autocura em ambientes
comuns de exposição do concreto (a maioria dos mecanismos
somente se ativam com a presença de água);



Concreto 
Flexível

Engineered Cementitous
Composites (ECC)





COMPOSTOS CIMENTÍCEOS FLEXÍVEIS 
AVANÇADOS - ECC

História
• O próprio nome ECC se refere aos processos de engenheira relacionados com o
composto cimentíceo;

• Desenvolvido na Universidade de Michigan pelo profesor Victor Li;

• O ECC mostrou uma deformação de até 7% (0.01%), fc de 90 MPa e ft de 15 MPa;

• A quantidade de fibra de PVA era de 2,0% e a mistura ainda se mostrava fluida;

• Estes resultados interessantes destacaram o ECC no cenário mundial, o que resultou na
formação de comitês na ICA, RILEM y JSCE.(LI; KANDA, 1998; YU et al. 2017)



• 2000 – uso de fibras poliméricas
e cuidados com a zona de
interface + teores de adição

• FORNECER DUCTIBILIDADE

COMPOSTOS CIMENTÍCEOS FLEXÍVEIS 
AVANÇADOS - ECC



Fonte: Kamal et al. (2007)

Fonte: Ranade et al. (2017)
ECC leve = 0,95 g/cm3

ECC autoadensável

ECC verde (sustentável)

ECC-PVA / PP / PE

ECC reparo/extrusão

ECC autorregenerante





PROPRIEDADES









• Processos, dosagens e materiais

• Composição similar a argamassas
(FISCHER; WANG; LI, 2003)

COMPOSTOS CIMENTÍCEOS FLEXÍVEIS 
AVANÇADOS - ECC



• Processos, dosagens e materiais

COMPOSTOS CIMENTÍCEOS FLEXÍVEIS 
AVANÇADOS - ECC



• Processos, dosagens e materiais

• As fibras poliméricas são usadas geralmente
devido a quantidade de reforços
necessários para a fissuração;

(RANADE; LI; HEARD, 2015)

• Os ECC têm consistência pastosa e alta
fluidez. Fonte: Lepech e 

Li (2006)

COMPOSTOS CIMENTÍCEOS FLEXÍVEIS 
AVANÇADOS - ECC



CONSISTÊNCIA ECC 6mm



E AS APLICAÇÕES EM ELEMENTOS
COMO FUNCIONAM?





Fonte: Fischer (2002)

Fonte: Said, Abdul 
e Razak (2016)

Fonte: Li et al. (2018)



Fonte: Stang e Li (1999)

Fonte: Kim et al. (2004)



Fonte: Yu et al. (2017b)

ECC AUTORREGENERANTE - É POSSÍVEL?
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