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No presente trabalho foi estudado a deterioração de fibras de sisal devido ação de 

linhagens fúngicas, relacionado com a propriedade mecânica das fibras naturais e 

submetidos a outros tratamentos tais como: água, hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio. 

O programa experimental foi subdividido em isolamento e caracterização das linhagens 

fúngicas, avaliação da atividade enzimática afim de seleção de uma linhagem e a análise 

da biodeterioração através da Termogravimetria, Microscopia Eletrônica de Varredura, 

Ensaio de tração das fibras e Ensaio de flexão dos compósitos reforçados com fibra de 

sisal. Inicialmente, foram isolados 6 (seis) linhagens fúngicas, das quais apenas três 

tiveram o gênero identificado através da análise dos esporos, sendo Penicilium sp a 

linhagem selecionada devido a atividade lignocelulítica.  Na avaliação térmica, observou-se 

uma redução dos picos referentes à decomposição térmica de constituintes químicos, 

sugerindo que parte dos constituintes das fibras foram degradados. Na microscopia, foi 

observado alterações morfológicas nas superfícies decorrentes dos tratamentos 

submetidos. No ensaio de tração das fibras, foi significativa a redução da resistência a 

tração das fibras expostas ao agente biológico, podendo chegar à 53,44% de redução em 

relação a fibra natural. Em relação à tenacidade, não foi significativa a ação do fungo sobre 

a fibra de sisal para os outros tratamentos devido à matriz alcalina do cimento que 

representa uma barreira para penetração dos fungos e ao curto tempo de exposição. 

Concluiu-se que o Penicilium sp possui uma ação deletéria sobre a fibra de sisal, tanto na 

sua microestutura, quanto no desempenho mecânico. 
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In this work was studied the deterioration of sisal fibers due to the action of fungal strains, 

related to the mechanical properties of natural fibers and subjected to other treatments such 

as fresh water, satured lime solution and solution of sodium hydroxide. The experimental 

program was divided into isolation and characterization of fungal strains, enzymatic activity to 

selection of a strain and analysis of biodegradation by thermogravimetry, scanning electron 

microscopy, tensile strenght and flexural strength of fibre reinforced mortar. Initially, were 

isolated 6 (six) fungal strains, of which only three were identified through gender analysis of 

spores, Penicillium sp was selected lignocelulolitic. In the thermal evaluation, observed a 

reduction of the peaks relating to thermal decomposition of chemical constituents, suggesting 

that some of the constituents of the fibers were degraded. In microscopy, morphological 

changes were observed on the surfaces resulting from treatments subjected. In tensile 

testing of fibers, contacted by a reduction of tensile strength of sisal fibers subjected to 

treatment. In flexural strength of fibre reinforced mortar no significant action of the fungus on 

the fiber to the other treatments due to the alkaline cement matrix that represents a barrier to 

fungal penetration and the short exposure time. It was concluded that the Penicillium sp has 

a deleterious effect on the fiber, both in its microstructure, as in mechanical performance. 
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Capítulo 1  
INTRODUÇÃO  

 

 

Construção sustentável é um conceito crescente em todo o mundo em vista da escassez de 

recursos naturais e de energia, geração de resíduos sólidos e emissão de gases. Existe 

substancial conhecimento de materiais e técnicas que envolvem a construção civil, no qual 

poderiam ser aplicados materiais não-convencionais, tais como fibras vegetais e cimento 

alternativo (PLESSIS, 2001). 

 

O uso de fibras vegetais como reforço em uma matriz frágil é um conceito bem antigo. A 

utilização de fibras naturais, como, por exemplo, fibras de sisal, como reforço de matrizes 

frágeis à base de materiais cimentícios, tem despertado grande interesse nos países em 

desenvolvimento, principalmente como substituto para o cimento amianto.  

 

As fibras de sisal têm como vantagens em relação ao amianto a baixa quantidade de 

energia necessária para efetuar a sua extração, atingindo-se, assim, um reduzido preço no 

mercado industrial (SAVASTANO JÚNIOR; AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997), abundância na 

região (no semi-árido do nordeste brasileiro) e, principalmente, por ser biodegradável e 

renovável. Outra vantagem inerente à substituição do amianto é a redução do risco à saúde 

dos trabalhadores no que tange ao desenvolvimento de doenças respiratórias, causadas por 

sua inalação por tempos prolongados. Pode ocorrer o desenvolvimento de asbestose, do 

câncer de pulmão, entre outras patologias (CAPELOZZI, 2001), tal fato tem promovido a 

polêmica sobre o banimento de amianto. 

 

A importância da cultura do sisal na economia do Brasil é a capacidade de tornar produtivas 

regiões semi-áridas, sem outras alternativas econômicas, sendo um fator de sobrevivência 

para a população rural. Como exige um grande volume de mão-de-obra, essa cultura abre 

mercado de trabalho em municípios dos estados da Bahia, Paraíba e do Rio Grande do 

Norte, desde o processo produtivo até o beneficiamento, fixando assim, o homem do campo 

e evitando o êxodo rural e a desertificação daquela região (LIMA, 2004). 

 

Na indústria da construção, a principal razão pelo aumento do interesse na performance 

dessas fibras em matrizes à base de cimento é o desejo de aumentar a tenacidade e 
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durabilidade da matriz original. Nos últimos anos, muitos estudos sobre matrizes cimentícias 

reforçadas por fibras vegetais foram realizados (GRAM, 1990; SAVASTANO JUNIOR; 

AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997; TOLÊDO FILHO et al, 2000; LIMA, 2004; AGOPYAN et al, 

2005; KAUFMANN; LÜBBEN; SCHWITTER, 2007).  

 

Reconhecidamente, o avanço da legislação contrária ao uso do amianto tem sido o principal 

indutor de novas tecnologias substitutas, as quais, via de regra, têm conseguido manter, 

com base em soluções tecnológicas inovadoras, a presença dos fibrocimentos no mercado 

da construção de diversos países. Como existe, no Brasil, uso considerável de fibrocimentos 

nas coberturas das habitações, em razão do menor custo que outras soluções construtivas 

(LEE, 2000), torna-se necessário o aprimoramento de uma alternativa durável e 

tecnicamente compatível com esse mercado consumidor. Convém relatar que telhados de 

fibrocimento constituem a solução de cobertura mais barata para habitações de interesse 

social, instalações rurais, galpões industriais e obras de infra-estrutura, em comparação a 

diversos sistemas disponíveis no país com outros tipos de telha. 

 

Por outro lado, alguns aspectos do desempenho dessas fibras ainda requerem estudos, 

como, por exemplo, pequena aderência à matriz, instabilidade química e baixa durabilidade 

em presença de meios alcalino e úmidos, devido principalmente a degradação da celulose e 

lignina, principais constituintes das fibras (SAVASTANO JUNIOR; AGOPYAN, 1988).  

 

Desta forma, alguns estudos estão sendo realizados por Gram (1983), Berhane (1994), 

Frias e Cabreras (2000), Tolêdo Filho (2003), Lima (2004), Juarez et al (2006) para 

contornar esses incovenientes, no qual a substituição parcial do cimento por material 

pozolânico demonstrou-se uma ótima alternativa para redução da alcalinidade da matriz, 

principal responsável pela redução da tenacidade. 

 

Por tratar-se de material orgânico, as fibras de sisal são susceptíveis a agentes biológicos 

(bactérias, fungos, leveduras, entre outros), como foi salientado por Gram (1983), Tolêdo 

Filho et al (2000) e Ramakrishna e Sundararajan (2005).  Os autores verificaram uma 

redução da resistência à tração das fibras de sisal imersas em água em relação à fibra 

natural, e atribuíram à ação microbiológica. 

 

Alguns estudos enfatizaram o impacto dos agentes microbianos nos materiais de construção 

(KRUMBEIN, 1988; GUILLITE, 1995; KUMAR; KUMAR, 1999; SHIRAKAWA, 1999; 
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GAYLARDE; RIBAS SILVA; WARSSCHEID, 2003; RIBAS SILVA; PINHEIRO, 2005; DORIA, 

2005; SALAZAR; LEÃO, 2006), porém pouco enfoque foi dado à influência da degradação 

biológica nas fibras vegetais. No entanto, observa-se que outros materiais lignocelulósicos 

(como por exemplo,a madeira) são susceptíveis ao ataque microbiológico resultando na 

perda de massa e, consequentemente, na perda de capacidade de resistência dos 

elementos estruturais (SHIRAKAWA, 1999, VIDELA, 2003; DÓRIA, 2005) 

 

Com isso, há necessidade de estudos que contribuam para o aprimoramento dos 

fibrocimentos no país, tendo por base a biodeterioração de fibras vegetais, fator que reduz 

significativamente a durabilidade dos compósitos. Assim a utilização das fibras de sisal 

como reforço de componente para construção deverá agregar valor ao produto além de 

garantir uma maior demanda para as fibras. Esse aumento de preço e de consumo 

propiciará ao produtor de sisal maiores condições de manter-se na região semiárida, 

evitando o êxodo e a conseqüente desertificação da região. Além do enfoque econômico e 

social, esse tipo de pesquisa tem uma importância ecológica muito grande uma vez que visa 

a utilização de materiais naturais e biodegradáveis, em contraste com outras alternativas 

que vêm sendo propostas para o amianto como os materiais plásticos, por exemplo. 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

 

O objetivo principal do trabalho é investigar a deterioração de fibras de sisal devido ação de 

fungos e relacionar esta deterioração (se presente) com as propriedades mecânicas das 

fibras e do fibrocimento. 

 

Para tanto, tornou-se necessário definir alguns objetivos específicos, tais como: 

 

a) Isolar e caracterizar, pelo método de análise dos esporos, os possíveis fungos que 

ocorrem nas fibras de sisal;  

 

b) Avaliar a atividade de enzimas lignocelulósicas produzidas por fungos presentes nas 

fibras de sisal e correlacioná-las com o processo de biodeterioração; 

 



4 

 

c) Investigar a relação da biodeterioração com a propriedade mecânica das  fibras de sisal e 

do fibrocimento. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 
 
A dissertação está dividida em 7 (sete) capítulos, descritos a seguir: 

 

 

Capítulo 1: Introdução – Esse capítulo apresenta a necessidade e a importância da 

utilização de fibra de sisal em matrizes cimentícias, considerando as suas vantagens e 

limitações frente aos materiais convencionais. Define, também, o objetivo do presente 

estudo e a estrutura da dissertação. 

 

Capítulo 2: Caracterização da fibra de sisal – Potencialidades e a disponibilidade das 

fibras de sisal no mercado brasileiro foram apresentadas neste capítulo, destacando a Bahia 

como o principal Estado produtor. Apresenta a microestrutura da fibra de sisal, destacando 

os principais constituintes (lignina, celulose e hemicelulose) e relaciona com as 

características físicas e mecânicas das fibras de sisal. Além de expor os possíveis 

mecanismos de deterioração das fibras de sisal. 

 

Capítulo 3: Compósito a base de cimento reforçado com fibras de sisal – São 

apresentadas as possíveis utilizações de fibra de sisal na construção civil e as propriedades 

de compósitos reforçados com fibra de sisal, com destaque para o ganho de tenacidade. 

Além de comentar sobre a relevância da durabilidade para o desenvolvimento de novos 

materiais e os agentes responsáveis pela deterioração precoce das fibras vegetais, 

destacando o ataque alcalino e a mineralização das fibras. 

 

Capítulo 4: Biodeterioração de materiais utilizados na construção civil – Considerações 

gerais a respeito da definição de biodeterioração, os mecanismos de ação microbiana em 

materiais cimenticios, os agentes biológicos relacionados, os fatores determinantes para 

promoção do desenvolvimento de microrganismos e medidas preventivas que visam o 

controle da biodeterioração foram relatados neste capítulo. Além disso, discorre sobre a 

biodeterioração de materiais lignocelulósicos, destacando a hidrólise enzimática dos seus 

principais constituintes. 
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Capítulo 5: Programa Experimental – O Programa Experimental foi subdividido em três 

etapas: a) Isolamento e identificação das linhagens fúngicas; b) Avaliação da atividade 

lignocelulolítica para a seleção da linhagem fúngica; c) Análise na biodeterioração das fibras 

de sisal e dos compósitos reforçados com fibra de sisal, comparando esta agressão com 

outros tratamentos (água, hidróxido de cálcio e hidróxido de sódio), tanto aspectos 

microestruturais (Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise Térmica) quanto aspectos 

mecânicos (resistência a tração das fibras e resistência a flexão dos compósitos) 

 

Capítulo 6: Apresentação e discussão dos resultados – Foi apresentado 6 (seis) 

linhagens fúngicas isoladas, das quais selecionou-se, devido a habilidade celulolítica e 

ligninolítica, a linhagem FC01 (Penicillium sp.). As fibras de sisal foram submetidas a 

diversos tratamentos, inclusive a suspensão da linhagem fúngica selecionada. Na análise 

termogravimetrica, observou-se uma redução dos constituintes químicos, na qual foi 

retratada alterações morfológicas obtidas pela Microscopia e redução significativa da 

resistência à tração. Em relação à tenacidade, os compósitos reforçados com fibra 

deteriorada apresentaram uma redução significativa em relação aos compósitos reforçados 

com fibra natural. Entretanto não foi significativa a ação do fungo sobre a fibra de sisal para 

os outros tratamentos devido à matriz alcalina do cimento que representa uma barreira para 

penetração dos fungos e ao curto tempo de exposição. 

 

Capítulo 7: Considerações finais – Evidenciou-se que ação de fungos pode trazer 

prejuízos as fibras de sisal, no qual se refere a constituição química e microestrutura, até 

mesmo acarretando redução na resistência à tração, porém a matriz cimentícia representa 

uma barreira física para penetração destes agentes. Dentre os agentes químicos, o 

hidróxido de sódio obteve uma ação mais significativa, devido ao elevado pH da solução que 

promove segregação das células individuais que compõem a fibra. Além disso, foram 

propostos alguns estudos futuros tais como utilização de medidas preventivas para 

ocorrência da biodeterioração e sua relação com as propriedades mecânicas e durabilidade 

dos compósitos reforçados com fibra de sisal. 
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Capítulo 2 
CARACTERIZAÇÃO DA FIBRA DE SISAL 
 
 
2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Comparativamente com as fibras sintéticas, as fibras vegetais oferecem as seguintes 

vantagens: fonte abundante e rápida renovação, baixo custo, altas propriedades especificas, 

baixa toxicidade e alta biodegradabilidade (BLEDSKIN; GASSAN, 1999). 

 

Dentre as diversas fibras naturais existentes, o sisal corresponde a uma das culturas mais 

utilizadas, devido a excelentes propriedades (LI; MAY; YE, 2000). Em relação a 

classificação botânica, o sisal pertence a classe do monocotiledônea, família Agavaceae, 

gênero Agave, espécie Agave sisalana (Figura 1). A designação Agave provem do grego 

que significa admirável, e sisalana que significa rigidez. 

 
Figura 1. Plantação de sisal. (TITA;PAIVA; FROLLINI, 2002) 

 

 

2.2 POTENCIALIDADES DAS FIBRAS VEGETAIS.  

  

 

A utilização de fibras vegetais é uma possibilidade bastante importante para uma alternativa 

de uso para o cimento-amianto, pelo fato desta fibra ser de uma fonte renovável, 

biodegradável e de baixo custo e por provocar menor impacto ambiental (MATTOSO, 

FERREIRA; CURVELO, 1996). Além disso, o Brasil é, sem dúvida, um dos países que 
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possuem a maior biomassa do mundo e a maior extensão territorial cultivável, potenciais 

estes que devem ser melhor explorados. 

 

Dentre as fibras vegetais que podem ser utilizadas na construção civil tem-se: sisal, rami, 

juta, malva, curauá e fibra de coco, entre outras. A fibra de sisal se destaca entre as fibras 

foliares, em termos de qualidade e de aplicação comercial, e também por possuir um dos 

maiores valores de módulo de elasticidade.  

 

No Brasil, nota-se um impulso nos estudos a cerca da utilização de fibras vegetais na 

indústria de construção civil devido aos malefícios causados pelo cimento-amianto, embora 

as técnicas de fabricação desses compósitos ainda sejam incipientes, demoradas e pouco 

produtivas.  

 
Entretanto, Tolêdo Filho (1997) destaca a importância das fibras como uma excelente 

alternativa para o uso como reforço de matrizes frágeis, devido à sua abundância, baixo 

custo e consumo de energia para sua produção. O autor enfatiza ainda que os compósitos 

de argamassa reforçados com fibras naturais surgem como um desafio e, ao mesmo tempo, 

como uma solução para se combinar materiais de construção não-convencionais com as 

técnicas de construções tradicionais. Além disso, eles poderão substituir com sucesso os 

produtos feitos com fibras de amianto, atualmente consideradas bastante prejudiciais à 

saúde humana.  

 

Savastano Júnior, Agopyan e Oliveira (1997) procuram analisar o emprego das fibras 

naturais na produção de componentes construtivos. Foram estudadas as características 

existentes em diferentes tipos de resíduos oriundos do processo agroindustrial, entre elas as 

fibras de sisal, coco, piaçava, rami, banana, malva, algodão e polpa de celulose (Tabela 1). 

O objetivo dessa pesquisa foi o desenvolvimento de um sistema alternativo de cobertura de 

baixo custo.  

 
Considerando-se as tendências ambientalistas globais, esta é uma grande oportunidade de 

agregação de valor das fibras vegetais e de desenvolvimento tecnológico para países 

produtores agrícolas, como o Brasil. 

 

A demanda por materiais reforçados com fibras naturais tem crescido nos últimos anos, uma 

alternativa promissora para a produção de compósitos é a utilização de fibras de sisal. 

Muitos produtos podem ser fabricados a partir das suas fibras, desde suportes usados como 
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estruturas na construção civil, compensados de várias espessuras, aglomerados para 

fabricação de móveis e também em misturas com concreto e argamassa, como está 

demonstrado as suas potencialidades na Tabela 1. A adição de fibras de fibra vegetal para 

reforço com cimento contribui consideravelmente para evitar fissuras e também para tornar 

as construções mais resistentes aos impactos.  

 
Tabela 1. Potencialidade das fibras vegetais (Adapt. de SAVASTANO JÚNIOR, AGOPYAN; 

OLIVEIRA, 1997).  

Fibra  Produto principal  Aproveitamento para outros fins  
Sisal Fibra verde antes da secagem Uso potencial para produção de celulose 
Sisal Fibra beneficiada Reforço de gesso, produção de fios e 

celulose 
Sisal Fios Produção de celulose (uso total) 
Sisal Cordas Combust. e adubo (uso desprez.) 
Sisal Tapetes Uso potencial para produção de celulose 
Piaçava Fibra limpa e penteada Nenhum 
Piaçava Fibra p/ prod. Vassouras  Reprocessamento (parcial) 
Algodão Fios para tecelagem Enchimento para almofadas e colchões 
Coco Fibras longas e médias Parcial: filtros, mantas, tapetes e substrato 

agrícola 
Rami Fibra bruta da tecelagem Substrato de uso agropecuário 
Malva Fibra bruta limpa Tecelagem e fiação, com baixo rendimento 

 

 

2.3 A CADEIA PRODUTIVA E A DISPONIBILIDADE DE FIBRA DE SISAL. 

 

 

O sisal é a principal fibra dura produzida no mundo, correspondendo a aproximadamente 

70% da produção comercial de todas as fibras desse tipo. No Brasil, a agaveicultura se 

concentra em áreas de pequenos produtores, com predomínio do trabalho familiar. Além de 

ser fonte de renda e emprego para muitos trabalhadores, o sisal fixa o homem no semi-árido 

nordestino, onde, não raro, é a única alternativa de cultivo com resultados econômicos 

satisfatórios. 

 

A fibra do sisal, beneficiada ou industrializada, gera mais de meio milhão de empregos na 

sua cadeia de serviços, que começa com as atividades de manutenção das lavouras, 

colheita, desfibramento e beneficiamento da fibra e termina com a industrialização e a 

confecção de artesanato.  
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Levando-se em consideração o grande número de trabalhadores envolvidos nos processos 

produtivo e industrial da fibra do sisal, é fundamental a busca de alternativas que viabilizem 

a competição da fibra com os fios sintéticos, que são os principais responsáveis pelo baixo 

preço do sisal no mercado internacional. A redução de custos de produção, o 

aproveitamento dos subprodutos do desfibramento e a maior eficiência no processo de 

descorticamento são pontos que devem ser enfocados em primeiro plano para tornar a 

cultura mais atrativa ao produtor rural. 

 

Em relação à disponibilidade, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de fibra de 

sisal, sendo a Bahia e a Paraíba os principais produtores. Segundo o CONAB (Conselho 

Nacional de Abastecimento), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Abastecimento, 

o Brasil produziu 134.900 toneladas de fibra de sisal em 2004, sendo que 95% desta 

produção foram extraídas por 75 municípios localizados no semi-árido do estado da Bahia.  

 

No contexto mais recente do cenário nacional, conforme dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a produção brasileira de fibra de sisal alcançou, em 2007, 

245.289 toneladas. Ainda de acordo com essa fonte, os principais Estados produtores, são: 

a) Bahia, que participa com 95,4% da produção nacional; b) Paraíba, com 3,7%; c) Rio 

Grande do Norte, com 0,6% e; Ceará e Pernambuco com 0,3%. Verificou-se na Tabela 2. 

que o volume de fibras de sisal produzidos no Brasil é cerca de 254.427 toneladas sendo 

que  na Bahia esse volume é de 242.852 toneladas, indicando a importância desse estado 

no cenário nacional de produção de sisal. 

 
Tabela 2. Comparativo da área e da produção de sisal no Brasil (IBGE, 2008). 

 

ESTADO 
Área (Kg/ha) Produção (t) Variação 

(%)* 2007 2008 2007 2008 
Bahia 262.474 274.254 232.966 242.852 4,2 
Paraíba 12.645 11.696 10.167 9.408 -7,5 
Rio Grande do Norte 2.448 2.450 1.393 1.394 0,1 
Ceará 450 450 755 765 1,3 
Pernambuco 10 10 8 8 - 
Total Nordeste 278.027 288.860 245.289 254.427 3,7 
Total Brasil 278.027 288.860 245.289 254.427 3,7 

(*) Variação refere-se a produção (2007/2008) 
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Segundo a SINDIFIBRAS (Sindicato de Indústrias de Fibras Vegetais no Estado da Bahia) 

as principais empresas produtoras e beneficiadoras de sisal na Bahia são: APAEB 

(Associação de desenvolvimento sustentável e solidário da região sisaleira), Bahia Mantas 

de sisal, Canabrava agroindustria, Cooperafis (Cooperativa  regional de artesãs fibras do 

sertão),  Cisnel, Comercial de sisal contorno, Cordebras, Embrafios, Fiação de sisal 

Pinheiro, Fibraex, Fisalplast, Fibrasil, Renart, Tecsal e Thoro internacional.  

 

Segundo a CONAB, a maior parte da produção de fibras de sisal é destinada à exportação, 

na forma de fibra não-beneficiada, assim como na forma de produtos manufaturados, como 

cordas e tapetes. Estima-se que mais de 80% da produção nacional de sisal são exportadas 

para mais de 50 países, sendo os principais importadores: os Estados Unidos, a China, o 

México e Portugal.  

 

 

2.4 MICROESTRUTURA DA FIBRA DE SISAL 

 

 

O estudo da microestrutura da fibra de sisal tem como objetivo a otimização de desempenho 

e da vida útil dos compósitos, a partir da modificação da estrutura dos materiais disponíveis 

(BRANDT, 2008). No caso de matrizes frágeis reforçadas com fibras, esse interesse é ainda 

maior. 

 

A utilização de fibras de sisal como reforço em compósitos à base de cimento tem 

despertado grande interesse nos países em desenvolvimento devido a algumas vantagens 

da fibra vegetal em relação ao cimento amianto. Dentre essas vantagens, destaca-se a 

baixa quantidade de energia necessária para efetuar a sua extração, segundo estudos 

realizados por Pervaiz e Saint (2003), atingindo-se assim um baixo preço no mercado 

industrial (SAVASTANO JÚNIOR, AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997). Além disso, as fibras de 

sisal são biodegradáveis, contribuindo para um ecossistema saudável (BOURMAUD; 

BALEY, 2007) e possuem propriedades mecânicas consideráveis, principalmente em 

relação à resistência à tração (227MPa a 1GPa). 

 

O conhecimento da estrutura interna das fibras lignocelulósicas e da composição química é 

importante para compreensão de como ela pode influenciar nas características dos 

compósitos onde foram empregadas. Segundo Savastano Júnior, Agopyan e Oliveira 
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(1997), as fibras, do modo como denominadas usualmente, na verdade são feixes 

constituídos por células individuais que, por sua vez, compõem-se de microfibrilas (Figura 

2).  

 
Figura 2. Esquema da estrutura de fibra vegetal (GRAM, 1988) 

 

Essas microfibrilas são polímeros vegetais com grau de polimerização da ordem de 25.000 

e alto teor de celulose. Conforme a figura 2a, as células são compostas por quatro camadas 

de microfibrilas e uma cavidade central: (i) camada primária, mais externa, de estrutura 

reticulada; (ii) camada secundária S1, de estrutura também reticulada; (iii) camada 

secundária S2, onde as microfibrilas estão orientadas segundo um ângulo θ com relação ao 

eixo longitudinal da célula, em espiral, e (iv) camada secundária S3, mais interna, também 

com as microfibrilas em forma de espiral (SAVASTANO JÙNIOR, AGOPYAN; OLIVEIRA, 

1997). A camada S2 é a camada mais espessa e com maior teor de celulose. No interior da 

célula, há uma cavidade central, de secção elíptica, com dimensão de 5 µm a 10 mm, 

denominada lúmen. As diversas células que compõem a fibra encontram-se aglomeradas 

pela lamela intercelular (Figura 2b), composta de hemicelulose, pectina e lignina. 
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A região central da fibra também pode apresentar uma cavidade denominada lacuna, 

responsável pela sua elevada capacidade de absorver água. Em conseqüência da grande 

incidência de poros permeáveis, que incluem as lacunas e os lúmens, as fibras vegetais 

apresentam grande absorção de água (maior que 90%) e massa específica aparente 

bastante inferior à real. 

 

 

2.4.1 Constituintes da fibra vegetal 
 

 

As fibras são conjuntos de filamentos individuais formados por fibrilas unidas por 

componentes químicos orgânicos não cristalinos (lignina e hemicelulose). Estas fibrilas são 

compostas por moléculas de celulose e estão orientadas em ângulos distintos, formando 

diversas camadas que compõem a macrofibra. Esta composição química determina a 

propriedades e durabilidade das fibras vegetais (SILVA, 2002). 

 

A caracterização térmica da fibra de sisal é uma importante ferramenta para evidenciar os 

constituintes químicos da fibra de sisal, assim apresenta-se uma curva termogravimétrica 

(TG/DTG) da fibra de sisal na Figura 3.  
 
 

 
Figura 3 Curvas TG/DTG da fibra de sisal da variedade Agave sisalana. Atmosfera de 

nitrogênio, razão de aquecimento de 10 °C/min (MARTIN, MATTOSO, SILVA, 2009)  
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Observa-se, que na faixa de temperatura de 30 a 220 °C, há um pico que foi atribuído à 

perda da água presente nas fibras (reações de desidratação intra e intermoleculares). A 

degradação da fibra de sisal inicia-se em aproximadamente 250 °C e continua rapidamente 

com o aumento da temperatura, apresentando perda de massa de 72% até cerca de 420 °C. 

Na curva DTG, apresentou dois picos distintos com máximos em cerca de 310 e 375 °C, 

indicando que ocorrem duas etapas na degradação térmica da fibra. O primeiro pico é 

atribuído à decomposição de componentes da hemicelulose faixa de temperatura de 220 a 

330 °C, nesta ocorre degradação lenta com perda de massa de 18%. A degradação da 

celulose ocorre em temperaturas mais altas em relação a hemicelulose, inicia-se em 330 °C 

e finaliza em cerca de 420 °C . 

 

Chand, Tiwary e Rohatgi (1988) afirmaram que a resistência à tração e módulo de 

elasticidade das fibras são diretamente proporcionais ao teor de celulose e inversamente 

proporcionais ao ângulo das microfibrilas. Já o alongamento máximo de ruptura aumenta 

com o ângulo, pois é maior o trabalho de fratura necessário para o estiramento das 

microfibrilas. Tem-se, desse modo, a justificativa para as fibras de sisal apresentarem a 

maior resistência do que as de côco (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Propriedade da estrutura de fibras vegetais (SAVASTANO JÚNIOR, AGOPYAN; 

OLIVEIRA, 1997). 

 
 
 

 

Outros estudos determinaram a composição química da fibra de sisal, como na pesquisa 

realizada por Mwaikambo e Ansell (2002) os resultados obtidos foram 73% de celulose, 13% 

de hemicelulose, 11% de lignina e 2% de pectina. Rowell e outros (2000) demonstraram que 

a composição química de fibras lignocelulósicas influencia nas suas propriedades 

mecânicas e estrutura física, sendo que o conteúdo de lignina e hemicelulose presente na  

fibra de sisal, tem efeito importante sobre a resistência à tração das mesmas. 

 

Convém relatar que a associação íntima que existe entre os três constituintes da parede 

celular é responsável pelas propriedades estruturais das fibras. Neste, as estruturas 

Fibra Celulose 
(% massa) 

Lignina 
(% massa) 

Ângulo das microfibrilas 
(graus) 

Malva 76,0 10,0 8 
Sisal 78,6 9,9 10-22 
Côco 53,0 40,8 30-49 
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microfibrilares da celulose se encontram embebidas numa matriz composta por 

hemicelulose e lignina (Figura 4), cuja função estrutural é agir como uma barreira natural à 

degradação enzimática ou microbiana. (RAMOS, 2001). 

 

 
Figura 4 Associação molecular em materiais lignocelulósicos (RAMOS, 2001). 

 

A composição química das fibras vegetais tem estreita relação com durabilidade das 

mesmas em materiais à base de cimento. GRAM (1988) afirmou que a primeira causa de 

mudança das características da fibra refere-se à decomposição química da lignina e da 

hemicelulose, presentes na lamela intercelular. Essa lamela é dissolvida pela ação da água 

capilar bastante alcalina (pH = 12) da matriz, e as células individuais perdem sua 

capacidade de reforço. Em seguida, os lúmens das células são preenchidos por hidróxido de 

cálcio, que as torna menos flexíveis. 

 

 

2.4.1.1 Celulose 

 

 

A celulose é um polissacarídeo linear, de alto peso molecular, constituído exclusivamente de 

β-D-glucose e com massa molecular bastante variável (de 50.000 a 2.500.000). Trata-se do 
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principal componente estrutural de fibras vegetais, com cadeia linear, longa e sem 

ramificações, caracterizado por regiões cristalinas em grande parte de seu comprimento, 

entrecortadas por zonas amorfas (consideradas descontinuidades fragilizantes quando se 

avaliam os fenômenos de ruptura sob solicitações mecânicas).  

 
A celulose possui uma extremidade redutora no carbono 1, e outra não redutora no carbono 

4, e reconhece-se que no seu estado natural e não degradado a celulose só contém 

monômeros D-glucose (representado na figura 5). 

 
Figura 5. A fórmula da celulose. a. parte central da cadeia molecular. b. grupos terminais 

redutores e não redutores (KLOCK, 2005) 

 

Dentre as reações mais importantes da celulose, destaca-se as reações de rompimento das 

ligações da celulose em monômeros de glucose denominada de reações das ligações 

glucosídicas. Esse rompimento dependendo das condições pode se estender por toda a 

cadeia de celulose, daí porque a reação ser muitas vezes denominada de degradação da 

celulose (KLOCK, 2005). Em geral o rompimento das ligações glucosídicas leva ao 

rompimento de moléculas com menor grau de polimerização, o que afeta diversas 

propriedades da cadeia molecular da celulose (viscosidade, peso molecular, resistência, 

entre outros). 

 

Há diversos tipos de reações de rompimento da ligação glucosídica, como por exemplo, a 

degradação hidrolítica. Este tipo de reação refere-se à cisão da ligação acetal da cadeia de 

celulose pela ação de um ácido ou base. Em geral a hidrólise leva a um aumento no poder 

de redução da mistura da reação devido ao aumento do número de grupos redutores (Figura 

6). O nível de degradação hidrolítica depende da origem da celulose, concentração do 
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agente químico de degradação, temperatura, entre outros. A temperatura de decomposição 

térmica da celulose está em torno de 380ºC (MEGIATTO Jr et al, 2008). 

 
Figura 6. Hidrólise alcalina da celulose (KLOCK, 2005) 

 

 

2.4.1.2 Hemicelulose 

 

 

O termo hemicelulose se refere a polissacarídeos de massas moleculares relativamente 

baixas, os quais estão intimamente associados à celulose nos tecidos das plantas. 

 

A hemicelulose é um polissacarídeo com menor grau de polimerização que a celulose, no 

qual o seu peso molecular varia entre 25.000 a 35.000 (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1998). 

Enquanto que a celulose é formada pela repetição da mesma unidade monomérica, na 

hemicelulose, considerada uma poliose, aparecem várias unidades de açúcares diferentes, 

de 5 ou 6 átomos de carbono. 

 

 
Figura 7. Açúcares que compõem as unidades de hemiceluloses (MORAIS; NASCIMENTO; 

MELO, 2005) 
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Observa-se, na Figura 7, que algumas unidades monoméricas possuem apenas cinco 

átomos de carbono, sendo denominadas pentoses, enquanto outras contam com seis deles, 

sendo, então, denominadas hexoses, gerando, assim, pentosanas (polímeros formados pela 

condensação de pentoses) e hexosanas (polímeros formados pela condensação de 

hexoses), respectivamente. 

 

Devido à ausência de cristalinidade, sua baixa massa molecular e sua configuração irregular 

e ramificada, a hemicelulose absorve água facilmente. Este fato contribui para: o 

intumescimento, a mobilidade interna e o aumento de flexibilidade das fibras e o aumento da 

área específica ou de ligação das fibras. Em quantidades extremamente alta, podem resultar 

em um decréscimo das propriedades de resistência à tração, possivelmente devido à 

diminuição da resistência da fibra individual, em decorrência do decréscimo do grau médio 

de polimerização do sistema (KLOCK, 2005). 

 

A hemicelulose normalmente atua como um elemento de ligação entre a celulose e a lignina, 

não estando diretamente correlacionada à resistência e dureza das fibras. Algumas frações 

de hemiceluloses se tornam parcial ou totalmente solúveis em água depois de terem sido 

extraídas com álcali. Soluções alcalinas de hidróxido de sódio e potássio são as mais 

utilizadas para a extração de hemiceluloses (AZUMA; NOMURA; KOSHIJIMA, 1985). A 

hemicelulose sofre decomposição térmica em uma temperatura de 320ºC aproximadamente 

(MEGIATTO JR et al, 2008). 

 

 

2.4.1.3 Lignina 

 

 

A lignina é um polímero complexo, de estrutura amorfa, com constituintes aromáticos e 

alifáticos, que une as fibras celulósicas, formando a parede celular. Fornece resistência à 

compressão ao tecido celular e às fibras, enrijecendo a parede celular e protegendo os 

carboidratos contra danos físicos e químicos. 

 

Ligninas são constituintes da parede celular, de natureza polimérica (polímero aromático) e 

tridimensional, extremamente complexas. É constituída de unidades de fenil-propano unidas 

por ligações C-O-C e C-C e com diferentes teores de grupos alcóolicos e metoxílicos, 

conforme a Figura 8. A sua estrutura química não é totalmente conhecida. É fato 
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comprovado que na composição química elementar da lignina ocorrem, única e 

exclusivamente, carbono, hidrogênio e oxigênio (KLOCK, 2005). 

 

 
Figura 8. Possíveis tipos de ligações entre as unidades básicas que constituem a lignina. 

(KLOCK, 2005) 

 
A lignina confere força e rigidez, além de elasticidade, às fibras e minimiza a permeabilidade 

da água, atuando como um adesivo, cimentando e ancorando as fibrilas de celulose, 

impedindo, com sua dureza, que a célula se danifique (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1998), 

responsável pela resistência mecânica da madeira (MORAIS; NASCIMENTO; MELO, 2005). 

Além disso, a lignina confere proteção à fibra vegetal contra microrganismos. Sendo 

essencialmente fenólica, a lignina age como fungicida.  

 

Quando a lignina é tratada com soluções alcalinas a temperaturas elevadas podem ocorrer 

rupturas nas ligações de éter entre as unidades de fenilpropano, formando grupos fenólicos, 

responsáveis por sua solubilização. Uma temperatura em torno de 400°C conduz à 

decomposição térmica da lignina (MEGIATTO JÚNIOR et al, 2008).  
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2.4.1.4 Outros constituintes  

 

 

A pectina está presente em cerca de 0,8% na fibra de sisal (REDDY; YANG, 2005). Este é 

um polissacarídeo, rico em ácido galacturônico, presente nas paredes celulares e com 

função aglutinante. Enquanto que os componentes minerais são os responsáveis pela 

formação das cinzas após a incineração das fibras.  

 

Além desse, a fibra possui também os extrativos, os quais são responsáveis por 

determinadas características das plantas, tais como cor, odor, sabor e propriedades 

abrasivas. Os extrativos, considerados constituintes secundários, são compostos químicos 

que não fazem parte da estrutura da parede celular. São solúveis em água ou em solventes 

orgânicos neutros e estão presentes principalmente na casca. De baixa massa molecular e 

somando pequenas quantidades, eles englobam óleos essenciais, resinas, taninos, graxas e 

pigmentos. 

 

Esses compostos podem influenciar negativamente na compatibilidade química entre fibras 

e matriz, visto que muitos deles são ácidos graxos e compostos fenólicos (TITA; PAIVA; 

FROLLINI, 2002). Brahmakumar et al (2005) estudaram o efeito da camada natural de graxa 

presente nas fibras de coco nas propriedades mecânicas de compósitos, resultando em 

redução da adesão interfacial fibra/matriz, o que reduz o desempenho dos compósitos. Esta 

substância é composta de resinas, polifenóis, óleos, graxas e açucares, interferindo na 

aderência entre fibra e matriz e retardando a pega do cimento (SAVASTANO JR; 

AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997).  

 

 

2.5 PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DAS FIBRAS DE SISAL 

 

 

As propriedades mecânicas das fibras de sisal, especificamente a resistência a tração e o 

modulo de elasticidade, apresentam-se na Tabela 4. É importante salientar que as fibras, 

por constituírem produtos naturais, apresentam grande variabilidade em suas características 

(VALENCIANO, 2004), havendo divergências entre autores quanto à magnitude dessas 

propriedades da fibra de sisal.  
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Tabela 4. Propriedades mecânicas das fibras de sisal citados por vários autores. 

Autores σ (MPa) E (GPa) 
Silva, Chawla e Toledo Filho (2008) 286-526 10,0-27,1 
Sreekumar et al (2007) 365 12,2 
Munawar, Umemura e Kawai (2007) 375 9,1 
Ramakrishna e Sundararajan (2005)  31-221 14,8 
Jacob, Thomas e Varughese (2004) 530-630 17-22 
Savastano Junior e Agopyan (1999) 363 15,2 
Bledzki e Gassan (1999) 511-635 9,4-22,0 
Toledo Filho (1997) 577 19,0 
Prasantha et al (1995) 450-700 7-13 
Murherjee e Satyanarayana (1984) 481 8,4 
Bessell e Mutuli (1982) 347 14,0 
Cook (1978) 278 13,23 

Onde: σ = Resistência à tração; E = Módulo de elasticidade. 

 

Além das características naturais das fibras de sisal, as condições do ensaio (precisão do 

instrumento, tipo de garra, velocidade do ensaio e o comprimento da fibra de sisal) e a 

medição do diâmetro da fibra de sisal são fatores salientados por Silva, Chawla e Toledo 

Filho (2008) que explicam essa variação na resistência à tração e no módulo de elasticidade 

das fibras de sisal. 

 

Há de salientar, por exemplo, a dificuldade de medir a área da seção transversal da fibras 

de sisal, pois as mesmas não são circulares e nem possuem uma dimensão homogênea 

como pode ser observado na micrografia apresentada na figura 10.  

 

 
Figura 10. Micrografia de argamassa reforçada com fibras curtas de sisal (LIMA, 2004) 

 



21 

 

Tabela 5. Propriedades físicas e mecânicas da fibra de sisal.  

 
Propriedades Min-Max. 

Deformação de ruptura (%) 2,08-5,40 
Massa específica (g/cm³) 0,75-1,07 
Volume de vazios permeáveis (%) 60,90 

Absorção máxima (%) 110,00 
Resistência à tração (MPa) 227,80-1002,30 
Módulo de elasticidade (GPa) 10,94-26,70 

 

A Tabela 5 representa uma associação entre os resultados obtidos por Tolêdo Filho (1997) e 

por Savastano Júnior, Agopyan e Oliveira (1997). Dentre as características macroscópicas 

de maior interesse no estudo das fibras, como as de sisal, estão aquelas inter-relacionadas 

com o comportamento dos compósitos resultantes. Assim, costumam ser de interesse as 

seguintes propriedades físicas e mecânicas das fibras vegetais (SAVASTANO JUNIOR, 

AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997): 

 

- Dimensões: os fatores que determinam a capacidade das fibras em transferir esforços para 

a matriz são relação entre comprimento, diâmetro e a seção transversal irregular das 

mesmas, bem como seu aspecto fibrilado, que exercem influência positiva sobre a 

ancoragem dessas fibras, junto a matrizes frágeis.  

 

- Volume de vazios e absorção de água: nos primeiros instantes de imersão, a absorção de 

água das fibras é muito alta, devido à grande porcentagem volumétrica de vazios 

permeáveis. Com isso, interfere negativamente na relação água/aglomerante da matriz, no 

entumecimento e, posteriormente, na retração da fibra. Por outro lado, o elevado volume de 

vazios contribui para menor peso, maior absorção acústica e menor condutibilidade térmica 

dos componentes obtidos. 

 

- Resistência à tração: as fibras naturais podem exibir elevada resistência à tração, como 

explicitado na Tabela 1, para a fibra de sisal. Isto se deve à existência de forças 

intermoleculares fortes entre as cadeias de celulose, devido à possibilidade de ligação de 

hidrogênio. Como resultado, celulose tende a formar fibras eminentemente cristalinas, que 

tem uma elevada resistência à tração. 
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- Módulo de elasticidade: as fibras vegetais apresentam baixo módulo e, portanto, 

deformação apreciável na ruptura, determinando seu emprego em componentes 

construtivos que trabalhem no estágio pós-fissurado, com elevadas absorção de energia e 

resistência a esforços dinâmicos. Este baixo módulo de elasticidade deve-se às ligações 

químicas secundárias presentes entre moléculas (Figura 11), considerada mais fraca do que 

as ligações principais entre átomos (covalente, no caso da fibra de sisal), acarretando uma 

facilidade de deslizamento entre cadeias, justificando uma maior deformação quando 

submetido a uma força. 

 

 
 

Figura 11. Ligação entre cadeias de celulose (KLOCK, 2005) 

 

 

2.6 DURABILIDADE DAS FIBRAS DE SISAL. 

 

 

As fibras de sisal estão sujeitas a deterioração por ataque de ácidos, de substâncias 

alcalinas e de agentes biológicos. 

 

a) Efeitos dos ácidos sobre a fibra de sisal. 

 

Quanto ao ataque por ácidos, tem-se verificado que a fibra de sisal em solução de 60% de 

ácido sulfúrico incha após 4 minutos de exposição, e as fibras tendem a separar-se 

longitudinalmente. Com solução de 65% as fibras começam a desintegrar-se após 3,5 

minutos. Para pouco tempo de exposição as fibras de sisal são totalmente resistentes à 

ação dos ácidos. (LEWIN; PEARCE, 1985). Após 24 h embebida em solução decinormal de 

HCl e em água destilada fibras de sisal reduziram sua carga de ruptura em 33,4% e 30,4%, 

respectivamente (CHAUDRI; JAMIL, 1972). 
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b) Efeito do ataque alcalino sobre a fibra de sisal 

 

O ataque alcalino às fibras vegetais pode se manifestar de três maneiras. Uma destas é o 

mecanismo de “peeling-off”, que ocorre no final da cadeia molecular. O grupo terminal, que 

é redutor, reage com o íon OH- e forma ácido isosacarínico (CH2OH), que é removido da 

cadeia. Dessa maneira, os grupos terminais são liberados. Existe a possibilidade do grupo 

terminal formar ácido metasacarínico, que não é removido da cadeia e é estável em solução 

alcalina. Entretanto, essa probabilidade é pequena. Como o grau de polimerização da 

celulose da fibra de sisal é alto (cerca de 25000), esse mecanismo é inofensivo; no entanto, 

na hemicelulose, cujo grau de polimerização é baixo (entre 50 e 200), o efeito é significativo 

(GRAM, 1988). 

 

A hidrólise alcalina representa a outra forma de ataque alcalino às fibras. As moléculas de 

celulose, hemicelulose e lignina são hidrolisadas e o grau de polimerização das mesmas é 

reduzido. Como conseqüência, a resistência da fibra também decresce. Esse processo 

induz a ocorrência do “peeling-off”, pois expõe novos grupos terminais redutivos (GRAM, 

1990). 

 

A lignina, quando tratada com soluções alcalinas, sofre uma série de reações que resultam 

na sua dissolução; uma delas é a da ruptura das ligações éter entre as unidades de 

fenilpropano, formando grupos fenólicos, que são solúveis. Outros processos que ocorrem 

em meio alcalino são clivagem de ligações carbono-carbono e de grupos metoxilas. 

 

A decomposição da lignina e da hemicelulose presentes na lamela média promove a 

segregação das células individuais que compõem a fibra, reduzindo sua resistência e 

capacidade de reforço (Figura 12). 

 
Figura 12. Desenho esquemático da decomposição alcalina da fibra de sisal (GRAM, 1988). 
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Fibras de sisal e de coco chegam a apresentar até 50% de perda de resistência à tração, 

imersas em solução de hidróxido de cálcio (pH ≈12) durante 28 dias (SAVASTANO JR, 

AGOPYAN; OLIVEIRA, 1997). Após 210 dias de imersão, a fibra de sisal apresenta uma 

redução na resistência à tração de 33,7%, além disso, essas fibras perdem completamente 

sua flexibilidade após 300 dias de imersão, como está demonstrado na Figura 13 (TOLÊDO 

FILHO et al, 2000).  

 
Figura 13. Comportamento de fibras de sisal e coco envelhecidas em soluções alcalinas e 

água potável (TOLÊDO FILHO et al, 2000). 

 

Para verificar a influência do pH na resistência à tração das fibras de sisal, Gram (1983) 

submeteu as fibras de sisal em soluções químicas de variados pH e realizou a avaliação 

mecânica em função do tempo de imersão. A partir da análise da Figura 14, pode-se 

observar que somente o pH não é capaz de determinar se a fibra de sisal será decomposta 

ou não. E que no pH neutro (pH=7), há uma redução na resistência à tração em função do 

tempo, devido a ação de outro agente, possivelmente bactérias e fungos. 

 

Uma redução significativa na resistência a tração das fibras com o tempo pode ser notada 

quando submetidas à solução saturada de hidróxido de cálcio (pH=12,6). Neste estudo 

Gram (1983) observou uma descoloração amarela das fibras em soluções com valores de 

pH superiores a 12, entretanto, está descoloração não implica em redução de resistência a 

tração. 

 

Todavia, fibras imersas em solução de Ca (OH)2, com pH =12 e posteriormente secas, 

exibiram maior resistência à tração do que a fibra natural, possivelmente devido à 

Sisal - água 

Sisal - Ca(OH)2 

Sisal - NaOH 

Coco - água 

Coco - Ca(OH)2 

 Coco - NaOH 
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reorganização da hemicelulose e da lignina na lamela média durante a secagem 

(GRAM,1988). Assim, os íons de cálcio podem contribuir para os efeitos da decomposição 

diferente dos íons de sódio e potássio nas soluções com valores de pH de 12,5 e 13 

(GRAM, 1983).   

 

 
Figura 14. Resultado da resistência à tração de fibra de sisal submetida a soluções de 

vários pH por 0, 56, 84, 120 e 180 dias (GRAM, 1983). 

 

O ataque alcalino acontece pela quebra da cadeia polimérica de celulose pela ação de 

álcalis concentrados, formando celulose sólida. Em concentrações baixas de álcalis, esta é 

absorvida na superfície das fibrilas primárias da celulose, não gerando grandes reações. 

Entretanto, para concentrações elevadas, o ataque alcalino remove a lignina e a 

hemicelulose afetando as características de tração das fibras (MARIAS, 1976). 

 

Para o hidróxido de cálcio, além do efeito do pH sobre a fibra de sisal, há de salientar a 

migração de íons cálcio para o lúmen das células que constitui a fibra denominado de 

mineralização das fibras, afetando a flexibilidade da mesma. Esse acúmulo de íons acarreta 

o enrijecimento na estrutura da fibra, impedindo-a de deformar. 

 

c) Efeito a ação biológica sobre a fibra de sisal. 

 

Outros agentes que afetam a durabilidade das fibras de sisal são os agentes biológicos 

(bactérias, fungos, entre outros) através da biodeterioração. Esta é definida com uma 
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mudança indesejável nas propriedades do material causada por microrganismos (VIDELA, 

2003), sendo um processo de modificação química causada por atividade biológica, sob 

certas condições de calor, umidade, luz, nutrientes minerais e orgânicos adequados 

(SALAZAR; LEÃO, 2006).  

 

Gram (1983) verificou uma redução na resistência à tração das fibras de sisal quando 

imersas em água natural (pH 8,3), este fato foi atribuído a ação microbiológica pelo fato da 

fibra de sisal ser um composto orgânico e a umidade ser um fator determinante para a 

proliferação de microrganismos.  

 

Esta redução na resistência tração das fibras de sisal foi relatada por Tolêdo Filho et al 

(1999), no qual a redução chegou  até 23%,  e por Ramakrishna e Sundararajan (2005), 

quando observou que as fibras submetidas a água fresca tiveram uma redução mais 

significativa na resistência à tração de 30-40% em comparação a resistência à tração 

inicial. 
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Capítulo 3 
COMPÓSITOS A BASE DE CIMENTO REFORÇADO COM 
FIBRA DE SISAL 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o atual avanço tecnológico, observa-se cada vez mais o desenvolvimento de materiais 

cuja combinação de propriedades pode levar a um produto que substitua outros materiais 

com vantagens. O compósito pode ser considerado como um material multifásico feito 

artificialmente, no qual as propriedades desse compósito são função das propriedades de 

seus constituintes, conforme Calister e William (1997). A finalidade da combinação é prover 

características específicas para o material resultante, para cada tipo de aplicação desejada.  

  

Dentre os diversos tipos de compósitos, merece destaque os compósitos de matriz 

cimentícia reforçado com fibras, cujo objetivo do reforço é o aumento das resistências à 

tração e ao impacto, a maior capacidade de absorção de energia e a possibilidade de uso 

no estágio pós-fissurado. O tipo, a distribuição, a relação comprimento-diâmetro e a 

durabilidade da fibra, assim como o seu grau de aderência com a matriz, determinam o 

comportamento mecânico do compósito e o desempenho do componente fabricado 

(AGOPYAN et al, 2005).  

 

O papel das fibras é fundamental para aumentar a ductilidade das matrizes cimentícias, 

tornando-se necessário buscar alternativas para aumentar a durabilidade das fibras 

incorporadas aos compósitos e melhorar a aderência das mesmas à matriz para que 

possam ser aplicadas, com êxito, como reforço. Já que as mesmas, quando inseridas na 

matriz cimentícia, podem apresentar problemas de durabilidade, devido a sua limitada 

resistência a àlcalis e ácidos (GRAM, 1983), e por tratar-se de ser um composto orgânico, 

pode está susceptível a agentes biológicos (bactérias, fungos, entre outros). 
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3.2 UTILIZAÇÃO DE FIBRAS DE SISAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

O reforço de materiais de construção civil com fibras vegetais é conhecido há milênios, e o 

emprego de fibras vegetais em gesso vem desde o Renascimento. Apesar da comprovação 

da eficiência da fibra vegetal como reforço, seu emprego na produção industrial ainda é 

muito pequeno, em função de eventuais custos para adaptação do processo produtivo.  

 

O estudo sistemático de fibras com finalidade de reforço de matrizes iniciou na Inglaterra em 

1970 (SAVASTANO JÚNIOR, 2000). Em 1978, Swif e Smith (1979) produziram telhas 

corrugadas, sugerindo que compósitos com fibra de sisal poderiam ser utilizados na 

construção de casas de baixo custo. Neste mesmo ano Persson e Skarendahl (1978) 

também apresentavam a utilização de concreto com fibra de sisal para utilização em placas 

de coberturas. Pesquisadores na Tanzânia desenvolveram em 1978 telhas de 4,5 m auto-

sustentáveis reforçadas com fibras de sisal (GRAM ,1983). 

 

No Brasil, a pesquisa pioneira foi realizada pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

(CEPED) em Camaçari (BA) no início de 1980, com a utilização de fibras de coco, sisal, 

bambu, piaçava e bagaço de cana-de-açúcar. Foram produzidas vigas e placas de concreto-

fibra e fibrocimento, sendo detectado um melhor desempenho das fibras de sisal em 

comparação com as demais fibras (CEPED, 1982). A partir da experiência do CEPED, 

vários outros centros iniciaram seus estudos sobre o aproveitamento dos materiais vegetais 

na construção civil, como fibras de coco (GHAVAMI,1982), fibras de sisal (TOLEDO FILHO 

et al, 1990), e fibras e resíduos vegetais (SAVASTANO et al, 1997) 

 

Agopyan (1991) realizou um trabalho a respeito de emprego de fibras vegetais como reforço 

de matrizes frágeis, relacionado 19 tipos de fibras potencialmente úteis para a construção 

civil. Foram observadas propriedades mecânicas (resistência à tração, módulo de 

elasticidade e alongamento na ruptura), características físicas, possibilidade de cultivo no 

Brasil, custo e durabilidade no ambiente natural. A tabela 6 apresenta uma compilação de 

características de fibras vegetais já utilizadas como reforço em matrizes cimentícias, em 

comparação a fibra de amianto e polipropileno.  
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Tabela 6. Características físicas e mecânicas das fibras vegetais, amianto e polipropileno 

(Adapt. AGOPYAN , 1991) 

Propriedades Massa 
espec.(Kg/m3) 

Absorção 
máxima (%) 

Alongamento 
na ruptura (%) 

σ (MPa) E (GPa) 

Coco   1117 93,8 23,9 a 51,4 95 a 118 2,8 
Sisal 1370 110 4,9 a 5,4 347 a 378 15,2 
Malva   1409 182,2 5,2 160 17,4 
Bambu  1158 145 3,2 73 a 505 5,1 a 24,6 
Juta  Nd 214 3,7 a 6,5 230 Nd 
Amianto cristotila 2200 a 2600 - 2 560 a 750 164 
Polipropileno comum  913 - 22,3 a 26,0 250 2,0 

Onde: σ = Resistência à tração; E = Módulo de elasticidade. 

 

Como um produto vegetal, as características das fibras vegetais apresentam uma grande 

variabilidade, com coeficientes de variação frequentemente maiores de 40% (AGOPYAN, 

1991). Segundo a literatura, a variação da resistência à tração e o módulo de elasticidade 

estão relacionados diretamente com a variação do índice de cristalinidade (Ic), ou seja, com 

a quantidade de celulose presente nas fibras uma vez que a celulose é o único componente 

presente na fibra que se cristaliza (MARTIN; MATOSO, SILVA, 2009).  

 

Para reforço de materiais de construção civil, podem ser empregadas fibras de menor 

comprimento, normalmente rejeitadas nas indústrias de tecelagem e estofados. As 

pesquisas concentram-se nas fibras de coco e de sisal (AGOPYAN, 1991), certamente 

devido a preço relativamente mais baixo Embora apresentem elevada resistência à tração, o 

baixo módulo dessas fibras limita a eficiência como reforço a deformações elevadas do 

compósito à base de cimento (JOHN et al, 1997). 

 

Soroushian et al (1994) relatou que o reforço com fibras curtas e a sua distribuição aleatória 

na matriz é uma solução para  natureza frágil da matriz cimentícia, através do aumento das 

características de rigidez e de resistência à fissuração do material. 

 

 

3.3 PROPRIEDADES DE COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS VEGETAIS. 

 

 

O Cimento Portland como matriz no compósito é um material dotado de adequada 

resistência à compressão e rigidez, entretanto, apresenta ruptura frágil, baixa resistência à 

tração e pequena capacidade de deformação. Uma maneira eficiente de conferir a essa 
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matriz maior resistência à tração e ao impacto, maior capacidade de absorção de energia e 

possibilidade de uso no estágio pós-fissurado é a adição de fibras curtas à mistura.  

 

A Figura 15a mostra ruptura de compósito à base de cimento com reforço enquanto a Figura 

15b apresenta a ruptura sem reforço, no qual a diferença de ruptura à flexão tem como uma 

característica peculiar à fragilidade dos compósitos convencionais, ou seja, sem reforço. As 

fibras funcionam como ponte de transferência de tensões quando solicitada ao 

carregamento, proporcionando ao compósito maior capacidade de deformação. 

 

 
Figura 15.  (a) Ruptura de concreto com reforço: (b) Ruptura sem reforço (TEZUKA, 1999). 

 

As fibras definitivamente proporcionam um aumento na ductilidade do material, o 

comportamento do compósito deve-se basicamente ao teor e propriedades mecânicas e 

geométricas das fibras. O aumento na resistência é uma função direta do teor de fibra até 

um determinado patamar. Isto ocorre porque, após um determinado teor, a concentração 

volumétrica de fibras provoca dificuldade de mistura que afeta diretamente na resistência 

mecânica do material. 

 

O tipo, a distribuição, a relação comprimento-diâmetro e a durabilidade da fibra, assim como 

o seu grau de aderência com a matriz, determinam o comportamento mecânico do 

compósito e o desempenho do componente fabricado (AGOPYAN et al, 2005). O grau de 

distribuição das fibras constitui um parâmetro importante a ser observado, pois interfere no 

desempenho do material. Esta variável depende do modo como as fibras são introduzidas 

na mistura (FARHAT et al, 2007) podendo reduzir a trabalhabilidade a depender do método 

de produção empregado e do teor das fibras. Durante a mistura, pode haver aglutinação das 

fibras (formação de tufos) que não se separam facilmente durante a moldagem, levando ao 

surgimento de mistura de difícil adensamento e alta porosidade, afetando as propriedades 

mecânicas (SREEKUMAR et al, 2007; BRANDT, 2008).  
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Para os métodos tradicionais de mistura de argamassas, com betoneiras e 

argamassadeiras, é necessário ter uma dispersão uniforme das fibras e prevenir a 

segregação ou enrolamento (balling) das fibras durante a mistura.  

 

A redução da consistência e o enrolamento das fibras são afetados pelo tipo de misturador 

utilizado (PERSSON; SKARENDHAL, 1990). Lima e Toledo Filho (2005) avaliaram a 

influência do tipo de misturador e volume do misturador sobre o comportamento de 

argamassas reforçadas com 2% de fibras curtas de sisal. Foram produzidas com misturador 

planetário e argamassadeiras de 5 e 20 dm3. Os resultados demonstram que para 

misturadores maiores a redução de resistência à compressão com a adição de 2% de fibras 

de sisal é de cerca de 23% enquanto para misturadores de 5 dm3 a redução é de 43%. 

 

Os principais fatores que afetam a segregação são a relação de aspecto (relação entre 

comprimento e diâmetro da fibra), volume de fibras e tamanho do agregado. O incremento 

destes fatores intensifica a tendência de segregação das fibras, aumentando a porosidade e 

conseqüentemente reduzindo a resistência à compressão do material e o módulo de 

elasticidade do material. 

 

A combinação de cimento e fibras vegetais para produção de compósitos duráveis é um 

grande desafio, mas que se concretizado pode criar um material resistente e durável com 

grande capacidade de renovação, embasada em recursos naturais renováveis (SWAMY, 

2000). Entretanto, as propriedades físicas, mecânicas e microestruturais de fibrocimentos 

com reforço de fibras vegetais, tanto no curto como no longo prazo, são indicativos de sua 

adequação para uso em construções de interesse social. 

 

Segundo Agopyan (1991), dentre as principais propriedades dos compósitos alteradas com 

a inclusão de fibras tem-se o comportamento à flexão. Avaliando placas esbeltas (400 mm x 

400 mm x 13 mm), Lima et al (2007) verificaram aumento da resistência à flexão com 

reforço de 3% distribuído em três camadas de fibras; verificou-se que a pressão de 

moldagem influenciou significativamente o comportamento dos laminados sob flexão, com 

aumento na resistência de primeira fissura e na tensão pós-fisuração, indicando melhoria na 

aderência entre a fibra e a matriz. 
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3.4 DURABILIDADE DOS COMPÓSITOS DE MATRIZ CIMENTÍCIA REFORÇADOS COM 

FIBRAS VEGETAIS 

 

 

A durabilidade é um fator relevante para o desenvolvimento de novos materiais, como a 

inclusão de fibras vegetais em matriz cimentícia. A durabilidade pode ser definida como a 

capacidade do produto de manter suas condições de serviço, para qual foi projetado e 

construído, durante determinado período de tempo (JOHN, 1997), podendo ser avaliada 

pelo tempo ou pela resistência a agentes que afetem o desempenho. 

 

A identificação dos agentes agressivos relevantes em cada aplicação e dos mecanismos 

associados a eles compõe o estudo da durabilidade, requerendo conhecimento de química e 

da microestrutura. 

 

A durabilidade dos compósitos reforçados com fibras vegetais talvez é o maior desafio a ser 

superado pelos pesquisadores da área, fato que justifica os inúmeros trabalhos relacionados 

com esse tema nos últimos anos (BENTUR; AKERS, 1989). Isto deve-se ao fato de que a 

deterioração da fibra é de natureza complexa, podendo a ser atribuída a fatores externos e 

interno do próprio material. 

 

Dentre esses fatores pode-se destacar a alcalinidade da matriz cimenticia, que pode levar, 

por exemplo, à mineralização das fibras e uma conseqüente redução na tenacidade do 

compósito. O hidróxido de cálcio, por exemplo, migra para as fibras (MOHR et al, 2006), 

provocando a petrificação (enrijecimento) das mesmas, comprometendo sua capacidade de 

deformação e de absorção de energia, conduzindo a uma perda de tenacidade da fibra 

(SILVA, 2002) e, consequentemente, do compósito no qual a mesma está inserida.  

 

O dióxido de carbono atmosférico também é considerado agente de degradação de 

compósitos. Entretanto, nos casos de matrizes de cimento Portland, o gás carbônico 

contribui para a redução da alcalinidade e para diminuição da porosidade do material 

através da obstrução dos poros pelo carbonato de cálcio, mais denso do que o hidróxido de 

cálcio, tornando-se benéfico ao invés de degradante. 

 

A incompatibilidade física também produz um efeito degradante, através da movimentação 

diferencial, gerada pela variação da umidade das fibras, podendo causar microfissuras, 
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levando ao mecanismo de dano progressivo. Esses danos podem afetar a resistência 

mecânica e a ligação entre as fibras e a matriz. 

 

Além disso, os materiais empregados na construção civil são sujeitos a complexos 

mecanismos de degradação (JOHN, 1997). Fisher et al (2001) verificou uma perda de 

massa da matriz em tubos de concreto reforçado com fibras de celulose, utilizados em 

esgoto sanitário, e uma continuidade do reforço de fibra, podendo ser atribuída a dissolução 

e lixiviação de hidróxido de cálcio por ácidos produzidos por agente biológicos.  

 

Em se tratando de material orgânico (fibras vegetais), quando exposta a um determinado 

teor de ácido sulfúrico, tendem a separar-se longitudinalmente, ou até mesmo exposto a 

enzimas celulolíticas e ligninolíticas produzidas por fungos podendo levar a desintegração 

de componentes essenciais da fibra, afetando negativamente as propriedades do material. 

Estas mudanças indesejáveis nas propriedades de em material causada pela atividade vital 

de um agente biológico pode ser definido como biodeterioração (ALLSOPP; SEALL, 1986). 

 

 

3.4.1 Mecanismos de degradação das fibras no compósito 
 
 
a) Decomposição das fibras 

 

 

A decomposição das fibras ocorre quando a lignina e celulose presentes na lamela 

intercelular são decomposta pela ação do elevado pH da água de poro da pasta de cimento 

ou pela ação de outros agentes, como por exemplos fungos causadores de podridão branca, 

considerados os únicos organismos capazes de converter lignina em CO2 e água (SILVA; 

COELHO, 2006). 

 

Essa decomposição conduz a redução na capacidade de reforço da fibra, quebra da 

aderência fibra-matriz e torna a fibra um material inerte dentro do compósito. Assim, a perda 

de aderência na interface com a matriz, a fibra deixa de funcionar com reforço, passando a 

ser um material de enchimento, com o agravante de ser higroscópico e putrescível 

(AGOPYAN, 1991). 
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b) O ataque alcalino e a mineralização das fibras 

 

O principal agente responsável por esse processo de degradação é o hidróxido de cálcio, 

resultante da hidratação dos silicatos de cálcio que constituem o cimento Portland. Esse 

composto reage com a celulose, hemicelulose e lignina existentes na fibra, acarretando 

alterações na estrutura das mesmas (GRAM, 1988). 

 

O hidróxido de cálcio pode, ainda, preencher o lúmen das células que constitui a fibra 

(mineralização), afetando a flexibilidade da mesma. O mecanismo de mineralização ocorre 

quando as lacunas presentes na fibra são preenchidas com elementos químicos 

provenientes dos produtos hidratados do cimento. Esse acúmulo acarreta o enrijecimento na 

estrutura da fibra, impedindo-a de deformar, prejudicando a capacidade de absorver energia 

e tornando seu comportamento frágil, refletindo principalmente na tenacidade do compósito.  

 

Savastano Júnior (2000) analisou, através de imagens obtidas por EDS, compósitos a base 

de cimento de escória e fibra de coco e encontrou a presença de diversos elementos 

químicos, provavelmente provenientes de fases relacionadas à matriz de cimento, 

colaborando com a suposição de ocorrência do fenômeno de mineralização das fibras.  

 

O fenômeno de mineralização pode ser acelerado pelo processo de carbonatação da matriz, 

em virtude da presença de um pH mais baixo e maior solubilidade das espécies químicas 

fazendo com que os produtos migrem com maior facilidade para o interior das fibras 

(BENTUR; AKERS, 1989), provocando a “petrificação” das mesmas, comprometendo sua 

capacidade de deformação e de absorção de energia, conduzindo a uma perda de 

tenacidade da fibra (SILVA, 2002) e, consequentemente, do compósito no qual a mesma 

está inserida.  

 

Tolêdo Filho et al (2000) cita ainda que a hidrólise alcalina de moléculas de celulose como 

mecanismo adicional de degradação da fibra e comenta que a magnitude do ataque alcalino 

depende do tipo de fibra, composição da matriz cimentícia, porosidade da matriz e idade do 

compósito. 

 

Apesar da influência do meio na qual as fibras vegetais estão inseridas, alguns estudos 

disponíveis confirmam a viabilidade de utilização desse componente em sistemas 

construtivos compatíveis (AGOPYAN, 1991). Entretanto, algumas dessas soluções 
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apresentam custos elevados, reduzindo assim uma das vantagens das fibras vegetais 

(SAVASTANO JUNIOR, 2000).  

 

Desta forma, alguns estudos estão sendo realizados para contornar esses incovenientes, 

como por exemplo, modificação da matriz através da substituição parcial do cimento 

Portland por materiais com propriedades pozolânicas como sílica ativa e escória granulada 

de alto forno (Ghavami et al, 1999; Tolêdo et al, 2000 e Savastano et al, 2000). Esta é uma 

forma de aumentar a durabilidade dos compósitos através da redução da alcalinidade e do 

teor de hidróxido de cálcio livre na matriz cimentícia, assim o uso de materiais pozolânicos 

tem se mostrado um tratamento efetivo na proteção das fibras de sisal no compósito à base 

de cimento.  

 

Materiais pozolânicos são definidos como aqueles que possuem, em sua composição, 

silicatos ou silicos-aluminatos amorfos com nenhuma ou pouca atividade aglomerante, mas 

que quando em contato com a água e em temperatura ambiente reagem com hidróxido de 

cálcio formando componentes com propriedades cimentantes (KHATIB; WILD, 1996). As 

pozolanas podem melhorar significativamente as propriedades dos compósitos tanto no 

estado fresco como endurecido, aumentando a resistência à compressão, a resistência 

química, reduzindo o pH e a concentração de íon hidroxila na água de poro, reduzindo a 

permeabilidade da matriz (FRIAS; CABRERAS, 2000). 

 

Diversos materiais com propriedades pozolânicas têm sido usados para substituição parcial 

do cimento para melhorar o desempenho de compósitos de cimento reforçado com fibras 

vegetais. Tais como: naturais (cinzas vulcânicas, terras diatomáceas e argilas calcinadas) e 

artificiais (microssílica, casca de arroz, cinza volante, e entre outros).  

 

Entretanto, existe linha de pesquisa propõe o tratamento das fibras vegetais como forma de 

protegê-las da agressão do meio, em que destaca-se o estudo realizado por Guimarães 

(1990), em que submeteu fibras de sisal à impregnação com acetato de polivinila (PVA). A 

impregnação das fibras não só permite o isolamento de ataque químico como reduz a 

absorção de água pelas mesmas, minimizando o efeito adverso do inchamento da fibra e da 

conseqüente variação dimensional do compósito. 

 

Essa técnica de proteção, no entanto, resulta em redução da aderência fibra-matriz, que no 

caso de compósitos de cimento com fibras de sisal é baixa (LIMA, 2004). Redução na 
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tenacidade dos compósitos e na resistência à flexão foram observados na utilização de 

tratamento superficial das fibras (TOLEDO FILHO et al, 2003). Problemas com o tempo de 

secagem da resina de proteção, a trabalhabilidade e a definição de solventes adequados 

também têm sido relatados (GUIMARÃES et al, 2006) 

 

c) Outros mecanismos de degradação 

 
Em compósito reforçado com fibras vegetais, a carbonatação da matriz é potencializada 

devido à sua alta porosidade, o que facilita a penetração de gás carbônico permitindo, a 

depender do cimento, a formação de carbonato de cálcio no interior do material. Seu efeito 

pode ser descrito como benéfico nos componentes com fibras vegetais, pois o consumo de 

álcalis, presentes nos poros do material, conduz a uma redução da alcalinidade do meio, 

fornecendo, um ambiente menos agressivos a fibra. Entretanto esse fato não foi 

considerado significativo por Savastano Júnior (2000). 

 

Além disso, a carbonatação conduz a uma maior densificação do material, aumentando a 

massa especifica, associado a um aumento dos valores de resistência mecânica e modulo 

de elasticidade. Isto pode ser comprovado analisando os resultados obtidos por Bentur e 

Akers (1989) quando avaliaram o efeito da carbonatação em matrizes de cimento Portland e 

concluíram que, após cinco anos de envelhecimento, seu efeito levou a um aumento na 

massa específica de 1750 kg/m3 para 1870 kg/m3 em compósitos curados normalmente e de 

1610 kg/m3 para 1790 kg/m3 em compósitos autoclavados envelhecidos por quatro anos.    

 

Outro mecanismo de degradação é a biodeterioração, esta é definida como mudanças 

indesejáveis nas propriedades de em material causada pela atividade vital de um agente 

biológico (ALLSOPP; SEALL, 1986). Como por exemplo, a remoção de lignina das fibras 

pela ação dos fungos aeróbicos, entretanto, estes necessitam de condições adequadas para 

seu desenvolvimento, como presença de água e manutenção do pH próximo ao neutro. A 

alcalinidade da pasta de cimento Portland pode inibir a ação deste mecanismo, segundo 

Savastano Jr (2000).  

 

Entretanto, o material cimentício é considerado bioreceptivo ao ataque microbiológico, 

devido às características da microestrutura, tais como: condições de rugosidade, 

porosidade, umidade e composição química, as quais, associadas às condições ambientais, 
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como a presença de água, temperatura e luminosidade adequada, podem promover o 

crescimento microbiano no material (GUILLITE, 1995). 
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Capítulo 4 
BIODETERIORAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A vida útil do material utilizado na construção civil é de grande importância na conservação 

de suas propriedades requeridas para o uso previsto em projeto. Dentre os diversos 

mecanismos de impacto observados nesses materiais, normalmente submetido a uma série 

de fatores externos e internos, tem-se a biodeterioração. 

 

Segundo Krumbein (1988), a biodeterioração não é um conceito recente, sendo a primeira 

citação do fenômeno feita a cerca de 3.000 anos, na Bíblia, quando foi claramente descrita a 

ação de liquens (associação de fungos e algas) no envelhecimento da rocha. Em vista da 

realização de um grande número de recuperações e manutenções de monumentos 

históricos, atualmente, muitos pesquisadores vêm estudando o efeito dos microrganismos 

sobre rochas naturais, inclusive os mecanismos de ação (GAYLARDE; RIBAS SILVA; 

WARSCHEID, 2003), assim esta pesquisa foi alvo de interesse na área de durabilidade de 

materiais cimentícios, por terem composição mineralógica semelhante a rochas naturais. 

 

O envelhecimento e o desgaste natural, que ocorrem em todos os tipos de materiais devido 

à biotransferência de materiais, pode ser desejável, quando está relacionado ao equilíbrio 

ambiental, ou indesejável, quando ocorre em materiais em que se deseja uma certa 

durabilidade (KRUMBEIN,1988), quando a transformação é indesejada denomina-se de 

biodeterioração. 

 

Dentre os impactos negativos da biodeterioração nos materiais cimentícios têm-se: ação 

direta de organismos sobre os componentes do material, afetando suas propriedades 

mecânicas podendo levar, em casos extremos, ao rompimento do material (RIBAS SILVA; 

PINHEIRO, 2005); a presença de microorganismos podendo causar uma aparência 

inaceitável que desvalorizam o material (KUMAR; KUMAR, 1999); um consumo de 

compostos essenciais a integridade do material, alterando a microestrutura do mesmo, 
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acarrentando em uma alteração de suas propriedades, como por exemplo, degradação de 

metais e combustíveis; ação prejudicial à integridade do material exercida por produtos 

excretados por organismo denominado de metabólitos, como por exemplo, ácido sulfídrico 

(H2S), sulfeto ferroso (FeS) e enzimas lignocelulolíticas.  

 

 

4.2 MECANISMO DE AÇÃO MICROBIANA EM MATERIAIS CIMENTÍCIOS 

 

 

Microrganismos de todas as classes têm sido descobertos em biofilmes em materiais 

cimentícios, a maioria é pelo menos capaz de descolorir as superfícies, mas muitos podem 

aumentar desgaste por uma ação física ou química, por diversos mecanismos de ação 

demonstrados no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Efeito de microorganismos em materiais de construção (Adaptação de GAYLARD 

et al, 2003 ) 

ATIVIDADE EFEITOS MATERIAL MICRORGANISMOS 
Presença física Descoloração e 

retenção de água 
Todos Todos 

Presença física Aumento do crescimento 
de organismos heterotróficos 

Qualquer superfície 
Limpa 

Algas, Bactérias 
fotossintéticas 

Enzimas hidroliticas Quebra de componentes; 
Degradação de aditivos de 
cadeia curta 

Madeira, superfície 
pintada, polímeros 
concreto 

Fungos, bacterias 

Crescimento de 
filamentos 

Desagregação de materiais Rocha, concreto, 
madeira 

Fungos, cianobacterias, 
actinomicetos, algas 

Produção de ácidos Corrosão Rocha, concreto. Fungos, bacterias 
Mobilidade de íons Fragilização e dissolução Rocha, concreto. Todos 
Quelação de íons Fragilização e dissolução Rocha, concreto. Produtores de ácidos 

orgânicos (fungos) 
Penetração de íons 
H+ em células 

Corrosão alcalina Rocha Algas, cianobacterias 

Relaxamentos de 
poliois 

Rompimento de silicatos Rocha  Todos  

 

Os biofilmes são ecossistemas microbianos de consistência gelatinosa, de coloração 

variada, apresentando-se sob a forma de uma película. São formados, necessariamente, por 

microrganismos vivos com atividade metabólica, na presença de água, e constituídos por 

substâncias extracelulares (polissacarídeos e ácidos). A deterioração dos materiais 

minerais, devido à formação de biofilmes, está diretamente relacionada à retenção e ao 

fluxo de água no interior do material.  
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O produto excretado pelos microrganismos, durante seu metabolismo, é considerado, 

inicialmente, hidrofílico, retendo água em sua estrutura e, conseqüentemente, aumentando o 

teor de água em um material poroso. Isto proporciona a fixação de outros microrganismos, a 

adesão de outras partículas e também se destacar da superfície, criando microambientes 

com concentrações de pH e oxigênio diferenciadas (SHIRAKAWA et al , 1998). 

 

Outros microorganismos lançam ácidos corrosivos conhecidos como mecanismo 

biogeoquímico destrutivo para materiais inorgânicos. Este processo que tem sido chamado 

de biocorrosão e constitui o ataque mais fortemente agressivo aos materiais de natureza 

mineral (VIDELA, 2003). Entre os ácidos observados, encontram-se os ácidos de natureza 

inorgânica (sulfúrico e nítrico) e os de natureza orgânica (cítrico, pirúvico e láctico). Esses 

ácidos reagem com os elementos minerais de materiais como as rochas calcárias e o 

concreto, promovendo sua dissolução e, conseqüentemente, a deterioração do material. 

 

Esses ácidos excretados durante o metabolismo dos microrganismos podem ser convertidos 

em sais, ao reagirem com a matriz do material. Esses sais, em condições de saturação e 

secagem, podem ocasionar estados de tensão e conseqüente fragilização e esfoliação do 

material, esse mecanismo é conhecido com tensão de sais. 

 

Além disso, esses ácidos podem promover a complexação de certos metais, tornando 

disponíveis elementos como o ferro, o potássio, o manganês e o cálcio, através da 

solubilização dos minerais que os contêm, formando produtos mais facilmente lixiviados pela 

água. Esse mecanismo é conhecido como quelação de íons, podendo ser decorrente da 

ação de microrganismos produtores de ácidos orgânicos, tais como fungos. 

 

Enquanto que outros fungos produtores de enzimas lignolíticas e celulolíticas possuem 

efeito deletério (perda da resistência mecânica) em materiais lignocelulósicos (madeira, 

fibras vegetais, palhas, cascas, entre outros). Dentre os fungos, destacam-se os 

Ascomycetes, Deuteromycetes e Basidiomycetes considerados fungos produtores de 

enzimas necessárias à degradação de matérias lignocelulósicos (DURAN, 2002).   

 

Esses fungos são dotados de complexo enzimático, que os tornam capazes de converter 

moléculas de celulose, hemicelulose e lignina em água e dióxido de carbono. Há evidencias 

diretas que a lignina possui extrema importância nas propriedades mecânicas, e na 

durabilidade dos materiais lignocelulósicos. A lignina atua como uma “matriz plástica”, 
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cimentando e ancorando as fibrilas de celulose, impedindo, que a célula se danifique, 

conferindo resistência ao material (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1998). A degradação desse 

composto químico por fungos decompositores tem influência negativa, por exemplo, nas 

propriedades mecânicas da madeira, principalmente na resistência a tração e no módulo de 

elasticidade (DORIA, 2005). A madeira, depois de sofrer a ação desses fungos, pode 

apresentar um aspecto esponjoso, fibroso ou laminado, podendo acarretar perda de 

resistência mecânica (FERRAZ, 2004).  

 

 

4.3 CONDIÇÕES AMBIENTAIS NECESSÁRIAS 

 

 

A ação dos microrganismos depende principalmente das características do ambiente no 

qual a estrutura é construída. Dentre os fatores determinantes, tem-se a temperatura, pH, 

umidade, disponibilidade de nutrientes, entre outros, estes fatores promove o aparecimento 

ou não de todo tipo de microrganismos e define o nível de atividade (SANCHEZ-SILVA; 

ROSOWSKY, 2008). 

 

Essas condições ambientais não são estáveis, com o passar do tempo e dependendo das 

influências ambientais devido a exposição são suscetíveis a mudanças (GAYLARDE; RIBAS 

SILVA; WARSCHEID, 2003). Fatores climáticos (umidade, temperatura, exposição ao sol, 

entre outros) associados a propriedades inerentes ao material, tais como absorção e difusão 

de umidade, porosidade, permeabilidade, expansão térmica entre outros, são fatores 

determinantes para uma ação deletéria de microrganismos sobre o material. 

 

Dentre os fatores determinantes para o crescimento dos microorganismos tem-se a água, 

esta é necessária para toda forma de vida germinar e reproduzir, com isso a capacidade de 

absorção do material é um fator essencial para o crescimento de determinados 

microrganismos (SHIRAKAWA, et al, 1998). A influência do teor de água livre na 

biodeterioração de materiais é evidenciada pelo desenvolvimento de manchas escuras 

sobre revestimentos internos ou externos de edificações, ocasionado pelo crescimento de 

algas e fungos. 

 

A presença de nutriente e fontes de carbono é essencial para o desenvolvimento do 

microrganismo. O dióxido de carbono atmosférico pode ser uma fonte de carbono utilizado 
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por bactérias autotróficas, mas outros tipos de matéria orgânica podem ser utilizados, tais 

como os hidrocarbonetos constituintes dos derivados de petróleo, alguns aditivos utilizados 

no concreto e a sílica constituinte do concreto, que pode ser utilizada no metabolismo das 

algas diatomáceas. Além disso, os poluentes atmosféricos, ricos em ácidos graxos e 

hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos e policíclicos podem ser depositados sobre a 

superfície dos materiais, servindo como nutrientes para microrganismos heterotróficos 

capazes de promover danos ao material (ZANARDINI, et al, 2000). 

 

Outros fatores são determinantes para o desenvolvimento microbiológico que pode 

desencadear o mecanismo de biodeterioração, tais como temperatura, pH, concentração de 

oxigênio e o próprio tempo. Assim a temperatura em torno de 20°C a 35°C favorece o 

desenvolvimento dos microrganismos que incluem os gêneros mais importantes envolvidos 

nos fenômenos de biodeterioração (SHIRAKAWA et al, 1998). 

 

 Quanto ao pH do ambiente, desenvolvem-se nos meios ácidos os microrganismos 

acidófilos, tais como leveduras e lactobacilos (PELCZAR et al, 1996). Valores de pH 

elevados, como os da água presente no concreto não carbonatado, inibem o crescimento de 

microrganismos, exceto de microrganismos basófilos (vibriões). Em razão da alta 

alcalinidade do concreto e dos efeitos inibidores do íon hidroxila, sobre a atividade vital das 

células, presumia-se que não fosse possível o desenvolvimento de microrganismos no 

interior do concreto, exceto em ambientes altamente favoráveis ao seu desenvolvimento, 

como os ambientes de esgoto.  

 

Porém, através de experiências de laboratório e observações microscópicas, comprovou-se 

o desenvolvimento de microrganismos no interior dos poros do concreto (GRAM, 1983). A 

atividade microbiológica, neste caso, é uma inter-relação entre comunidades de bactérias 

amonificantes aeróbias e anaeróbias, bactérias de silicato, leveduras e fungos, que criam 

microecossistemas favoráveis ao seu desenvolvimento. Observou-se também a reação de 

alguns compostos do concreto com o dióxido de carbono, liberado pelo metabolismo dos 

microrganismos, carbonatando a parede dos poros e reduzindo o pH da solução no seu 

interior, podendo favorecer o desenvolvimento de microorganismos (DROZD, 1986). 

 

A presença de oxigênio é determinante para a seleção do microrganismo, sendo sua 

presença fundamental para os microrganismos aeróbicos, como os fungos, e sua ausência 

determinante para o crescimento das bactérias anaeróbicas (SHIRAKAWA et al, 1998).  
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Outro fator que deve ser levado em consideração é o tempo de exposição. Pois nem sempre 

o meio ambiente é favorável ao desenvolvimento do microrganismo, sendo necessário que 

outros microrganismos que interferem no microclima, alterando o pH, concentração de 

oxigênio ou favorecendo o acúmulo e a manutenção de umidade. Essas alterações podem 

possibilitar o desenvolvimento de outros microrganismos, muitas vezes mais agressivos que 

os originais, caracterizando uma seqüência de colonização e deterioração (SHIRAKAWA et 

al, 1998).  

 

4.4 AÇÕES MITIGADORAS 

 

As medidas preventivas são aqueles que visam a inibição da atividade do ataque 

microbiológico, modificando, onde possível, as condições ambientais e os parâmetros físico 

e químicos do material, impossibilitando o crescimento microbiológico e, conseqüentemente, 

o desenvolvimento do mecanismo de biodeterioração (KUMAR; KUMAR, 1999). 

 

Nos métodos empregados, devem ser considerados dois aspectos importantes: a inibição 

do crescimento ou atividade metabólica dos microrganismos e a modificação das 

características do ambiente onde se desenvolve a biodeterioração a fim de evitar a 

adaptação dos microrganismos (VIDELA, 2003).  

 

Entretanto, a eficácia do tratamento depende do método e do produto escolhido, entretanto, 

invariavelmente, há reincidência do mecanismo, caso as condições ambientais favoreçam o 

crescimento microbiológico, modificado ou não (KUMAR; KUMAR, 1999).  Dentre os 

métodos mais utilizados para prevenir e controlar a biodeterioração, os seguintes 

procedimentos têm sido adotados: 

 

a) Limpeza: A limpeza mecânica da superfície dos materiais de construção civil é a principal 

medida preventiva e de controle do ataque microbiológico em ambientes naturais, 

consistindo na remoção periódica de sujeiras e depósitos de substâncias orgânicas, o que 

compõe a principal fonte de nutrientes para o desenvolvimento das colônias microbiológicas. 

Entretanto, esse procedimento só é eficaz no estágio inicial de fixação do microrganismo 

sobre o material.  
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b) Utilização de biocidas: A ação de biocidas consiste em substâncias eliminatórias, através 

da morte das células microbianas. Os biocidas utilizados para tratar e prevenir o ataque de 

microrganismos aos materiais de construção civil podem ser classificados em quatro 

principais grupos: agentes oxidantes, proteínas desnaturantes e inativadoras enzimáticas, 

agentes surfactantes e inibidores da síntese de esteróides. Entretanto, deve ser analisada a 

compatibilidade do biocida com o material e a taxa de substâncias ambientalmente tóxicas 

liberadas para o meio ambiente durante sua vida útil (GAYLARDE; MORTON, 1999). 

 

c) Revestimentos: Constituem, em geral, um bom método de proteção, porém imperfeições 

podem ocasionar a formação de sítios preferenciais para ataque localizado. Entretanto, a 

utilização destes compostos deve ser cuidadosamente analisada, devido às mudanças 

criadas por eles nos microambientes. Estudos de laboratório indicam que esses compostos, 

geralmente, são constituídos por organosilicatos, silicones, acrílicos, epóxi e acetatos 

polivinílicos que não inibem o crescimento dos microrganismos, podendo, inclusive, ser 

utilizados como fontes de nutrientes. 

 

d) Seleção de materiais: Na seleção de materiais, deve-se ter em conta o meio a que eles 

estarão expostos. A seleção de materiais deve incluir os seguintes tópicos: revisão do 

projeto, seleção dos materiais mais adequados, avaliação dos materiais, monitoramento e 

inspeção. Deverão ser evitadas regiões de difícil acesso à limpeza, superfícies com texturas 

rugosas e, se possível, utilizados materiais com reduzida suscetibilidade ao crescimento 

microbiológico e que possuam um sistema de drenagem natural, evitando o acúmulo de 

umidade proveniente do meio ambiente ( GAYLARDE; MORTON, 1999). 

 

Além desses métodos, há outros tais como tratamento térmico, radiação ultravioleta, 

corrente elétrica, ultra-som, sistema magnéticos, filtração. Contudo, é importante salientar 

que método depende do custo, do tipo de material, do microclima e de cada situação em 

particular. 
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4.5 BIODETERIORAÇÃO DE MATERIAL LIGNOCELULÓSICOS 

 

 

Os fungos podem ocupar diversos nichos ecológicos, o seu crescimento e as atividades 

metabólicas são respostas às condições físico-químicas do ambiente que os rodeiam. Em 

caso de um meio impróprio para o crescimento, os fungos, como todos os organismos vivos, 

podem modificar seu ambiente tornando-o habitável e propício para o seu crescimento 

normal sendo necessária, para tanto, a disposição dos elementos essenciais como alguns 

açúcares, aminoácidos e vitaminas (CARDOSO et al, 2009). 

 

Basidiomicetos são considerados degradadores de madeira e podem ser divididos em três 

grupos: os fungos causadores de podridão branca, podridão parda e podridão mole. Os 

primeiros são dotados de complexo enzimático, que os tornam capazes de converter 

moléculas de celulose, hemicelulose e lignina em água e CO2. A madeira, depois de sofrer a 

ação desses fungos, fica com aspecto esponjoso, fibroso ou laminado e com cor 

esbranquiçada, o que caracteriza o nome do grupo.  

 

Os fungos causadores de podridão parda, por sua vez, são responsáveis pela degradação 

da celulose e hemicelulose e deixam a madeira com aspecto amorfa e desintegrada ao final 

do processo de degradação, restando apenas moléculas de lignina modificada de coloração 

parda (FERRAZ, 2004).  

 

Os fungos da podridão mole da madeira e alguns actinomicetos e mixomicetos fazem parte 

do processo de sucessão da decomposição da madeira em ecossistemas florestais, embora 

a taxa de degradação dos constituintes da madeira seja relativamente menor (BONONI, 

1997). “Ao que parece, os fungos basidiomicetos causadores de podridão branca são os 

únicos organismos capazes de converter lignina em CO2 e água” (SILVA; COELHO, 2006). 

A degradação da lignina por basidiomicetos ligninolíticos é mais rápida que quaisquer outros 

organismos e eles são responsáveis pela maior parte da degradação da lignina na natureza 

(BONONI, 1997). 

 

Os fungos secretam enzimas que convertem os polímeros externos em moléculas menores, 

que são assimiladas e utilizadas como nutrientes. A secreção de proteínas parece ocorrer 

durante o crescimento apical das hifas, sendo liberadas pela parede celular recém 

sintetizada. As enzimas são secretadas pelas hifas, onde cooperam com outras enzimas e 
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com mediadores. Quelantes e mediadores oxidados são “exportados” para dentro da 

material lignocelulósico, oxidando suas estruturas (LEONOWICZ et al, 1999).  

 

A hidrólise completa da celulose requer a ação combinada de pelo menos três grupos de 

enzimas que atuam em sinergia: endoglucanases (EC 3.2.1.21), que hidrolisam ligações 

glicosídicas no interior da cadeia, principalmente nas regiões amorfas, liberando fragmentos 

menores; celobio-hidrolases (EC 3.2.1.91), que hidrolisam ligações glicosídicas nas 

extremidades da cadeia, liberando dímeros de glucose (celobioses) e, β-glucosidases (EC 

3.2.1.21), que hidrolisam as celobioses, liberando unidades de glucose (CARVALHO et al, 

2009). 

 

Por outro lado, a hidrólise enzimática da hemicelulose ocorre pela ação combinada de 

diversas endoenzimas, exoenzimas e enzimas auxiliares. Por exemplo, a hidrólise da xilana 

envolve a ação de pelo menos dois grupos de enzimas, endo 1,4-β-D-xilanases (EC 3.2.1.8) 

e β-D-xilosidases (EC 3.2.1.37), atuando na cadeia principal. Dependendo do tipo de xilana, 

podem ser também necessárias enzimas auxiliares para a clivagem das cadeias laterais, 

como α-D-glucuronidases (EC 3.2.1.131) e acetil-xilana-esterases (EC 3.1.1.72) entre outras 

(CARVALHO et al, 2009). 

 

Enquanto os processos de degradação de celulose e hemicelulose são de natureza 

hidrolítica e ocorrem com relativa facilidade (WOOD; GARCIA-CAMPAYO 1994), a 

degradação da lignina representa um processo oxidativo complexo, não específico e 

estritamente dependente das condições do meio de cultivo do organismo. Vários parâmetros 

afetam a produção e a atividade das enzimas ligninolíticas por fungos basidiomicetos, entre 

estes incluem: a disponibilidade de oxigênio, fonte e concentração de carbono e nitrogênio, 

microelementos, pH e temperatura. 

 

A degradação da lignina pode ser entendida como um processo multienzimático resultante 

da ação coordenada de uma série de enzimas intra e extracelulares, do grupo das 

oxidoredutases (representadas por peroxidases, lacases e outras oxidases produtoras de 

peróxido de hidrogênio) e de metabólitos intermediários de baixa massa molecular 

(LEONOWICZ et al, 1999; SHAN ; NERUD, 2002; CANTARELLA et al, 2003). 

 

A velocidade nas quais os compostos lignocelulósicos são degradados na natureza é 

bastante variável e depende das condições de umidade e temperatura ás quais estão 
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expostos, bem como da biodiversidade fúngica existente no local. Assim, a decomposição 

completa de um fragmento de um material lignocelulósico pode demandar meses ou vários 

anos, mesmo em ambientes sob condições frias ou secas os resíduos lignocelulósicos 

podem permanecer décadas antes de serem decompostos (FERRAZ, 2004).  

 

Essa degradação fúngica pode ocorrer também nas fibras de sisal por tratar-se de material 

lignocelulósico, apesar da alcanilidade da matriz cimenticia a qual a fibra está inserida, que 

pode ser reduzida pelo fenômeno da carbonatação ou através da adição mineral, como a 

utilização de metacaulinita. Entretanto esse fato não está bem elucidado necessitando de 

estudos na área. 
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Capítulo 5 
PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

  

5.1 INTRODUÇÃO  

 

 

O programa experimental foi desenvolvido em três etapas distintas, objetivando avaliar a 

biodeterioração de fibra de sisal utilizada como reforço em compósitos à base de cimento, 

conforme a Figura 16. 

 

Figura 16. Programa Experimental. 

 

 

5.2 ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE LINHAGENS FÚNGICAS  

 

 

A primeira etapa do programa experimental foi denominada de Isolamento e caracterização 

das linhagens fúngicas, esta foi subdividida em duas etapas, conforme Figura 17. Esta 

etapa foi realizada no Laboratório de Pesquisa Microbiológica (LAPEM) da Universidade 

Estadual de Feira de Santana que conta com infra-estrutura física adequada para a 

realização de trabalhos de isolamento de microrganismos, sistemática microbiana e de 

preservação de microrganismos. Possui todos os equipamentos básicos, tais como 

centrífuga refrigerada, equipamentos de purificação de água, refrigeradores e freezers, 

incubadora BOD, estufa para crescimento microbiano, fluxos laminares, estufas para 
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secagem de material, autoclaves, balança analítica e de precisão, agitador magnético, 

banho, ulttra-som, autoclaves, shaker, equipamentos computacionais.  

 

 

Figura 17. Programa experimental da Etapa I (Isolamento e identificação de linhagens 

fúngicas). 

 

 
5.2.1 Isolamento das culturas de fungos. 

 

 

As amostras de fibras de sisal foram coletadas de dois materiais, fibras naturais obtidas pela 

Associação dos Pequenos Agricultores do Município de Valente (APAEB)-BA e fibras 

arrancadas de preparações de fibrocimento realizada por Lima (2005). Foram retiradas sub-

amostras e colocadas sobre os meios de cultura selecionados em placas de Petri e 

incubadas a 28°C em incubadora tipo BOD. Em seguida, os fungos que cresceram sobre o 

meio de cultura foram transferidos para novas placas com meio de cultura BDA, cujo 

objetivo é de purificação das linhagens.  

 
 
Foram estudados e selecionados três tipos diferentes de meios de cultura para promover o 

melhor crescimento dos fungos: (a) Batata-Dextrose-Ágar (BDA) que consiste em: extrato de 

batata, dextrose, ágar e água; (b) Sabouraud que consiste em: peptona, caseína, dextrose, 

agar e água. (c) Extrato de malte. 
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Convém relatar que, na realização do isolamento, foi colocada uma placa de petri aberta 

contendo meio de cultura, a fim de verificar o efeito da contaminação exógena e garantir que 

a linhagem foi isolada da fibra de sisal. 

 

5.2.2 Caracterização das linhagens. 

Após a obtenção de culturas axênicas, algumas linhagens fúngicas foram submetidas à 

identificação clássica através da análise micromorfológica das estruturas de reprodução 

(caso houvesse produção de esporos), obtendo o gênero de algumas linhagens.  

 
 
5.3 ATIVIDADE ENZIMÁTICA LIGNOCELULÓSICAS. 

 

 

Esta etapa foi realizada no Laboratório de Controle de Qualidade Microbiológica, com 

equipamentos, utensílios e materiais necessários para desempenho da atividade descrita a 

seguir (Figura 18). 

 

Figura 18. Programa Experimental da Etapa II (Avaliação da atividade enzimática). 

 

Para avaliar a habilidade ligninolíticas foi utilizada a metodologia proposta por Glenn e 

Gold,(1983) e Freitag e Morell (1992). Assim, retirou-se discos das bordas das culturas de 

fungos, inoculado-os em meio de cultura com 20g/L de Extrato de malte acrescidos do 

corante RBBR. Em seguida, foram incubados em BOD sob condições de 28°C no escuro 

por 11 dias.  Neste experimento, a formação do halo de descoloração é um indicativo para a 

presença da atividade ligninolítica. No final do experimento, construiu-se um gráfico 

comparativo do diâmetro do crescimento fúngico com o halo de descoloração em função do 

tempo (em dias). 
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Em seguida, foram realizados testes de atividade enzimática celulóliticas, segundo a 

metodologia descrita por Dingle, Reid e Salomons (1953). Inicialmente, os isolados foram 

transferidos para frascos Erlenmeyer contendo o meio de indução com carboximetilcelulose, 

cuja finalidade é estimular a secreção de celulases. Foram colocados três plugs de ágar 

contendo micélio em cada erlenmeyer, incubados à 28°C por um período de 7 dias 

(realizado em triplicata). Após esse período, realizou-se a filtração a vácuo obtendo os 

extratos para cada linhagem. Perfurou-se o meio para caracterização da atividade 

celulolitica em placa de diâmetro de 15 cm, o diâmetro médio de cada poço era em torno de 

8mm. Com auxílio de uma micropipeta, foram inoculados 150µL. Por fim, utilizou-se o 

revelador vermelho-congo para a visualização da formação de halos, indicativo de atividade 

celulolíticas. 

 

 

5.4 ANÁLISE DE BIODETERIORAÇÃO 

 

 

5.4.1 Durabilidade das fibras de sisal em diversas soluções 

 

As fibras de sisal foram fornecidas pela APAEB, no qual foram submetidas as seguintes 

etapas de preparação: escovação, corte, lavagem e secagem. A primeira etapa teve como 

objetivo alinhar as fibras para facilitar o corte das mesmas em 160 mm. Em seguida, 

procedeu-se uma tríplice lavagem em água aquecida, com temperatura de cerca de 50°C, e 

a secagem das fibras foi realizada à temperatura ambiente, conforme Figura 19.  

 

     

                   Escovação da fibra                           Corte da fibra (160mm) 
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Lavagem em água (50°C) 

 

Fibras após a secagem. 

Figura 19. Processamento da fibra de sisal. 

 
Em seguida, preparou-se as soluções de hidróxido de cálcio pH 10,8 e hidróxido de sódio 

pH 11,9 no Laboratório de Exatas da UEFS. Foi selecionado o pH próximo a 12 para as 

soluções básicas (hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio), conforme estudos  realizados 

por Savastano Júnior, Agopyan e Oliveira (1997) e Gram (1983). Entretanto, por tratar-se de 

um pó pouco solúvel em água, o pH máximo da solução de hidróxido de cálcio, alcançado 

neste estudo, foi 10,8. 

 

No laboratório de Pesquisa em Microbiologia, preparou-se a suspensão de fungos 

colocando três plugs de ágar contendo micélio do fungo selecionado (FC01), na etapa 

anterior, em um erlenmeyer contendo 1,5L de caldo de enriquecimento (20g de extrato de 

malte/1000mL de água destilada), em seguida incubou a 28°C. 

 

 

 
Ca(OH)2 – pH10,8 

 
Água destilada – pH 8,3 
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NaOH – pH 11,9 

 
Fungos 

 
Figura 20. Fibras de sisal imersas aos diversos tratamentos. 

 

Assim, as fibras de sisal foram imersas em quatro tipos de tratamentos: em água destilada 

pH 8,3; em solução de hidróxido de cálcio de pH 10,8; em solução de hidróxido de sódio de 

pH 11,9; e em suspensão de fungo, conforme a figura 20 

 

Após um período de 240 e 320 dias em solução foram realizadas uma avaliação da 

microestrutura da fibra de sisal através Termogravimetria (TG/DTG) e Microscopia 

Eletrônica de Varredura, ensaios de resistência a tração das fibras e ensaio de flexão dos 

laminados reforçados com as fibras de sisal submetidas ação dos fungos. 

 

Convém relatar que além da imersão contínua das fibras em soluções, realizou-se 

paralelamente outro mecanismo de envelhecimento acelerado (ciclos de molhagem e 

secagem). As amostras fibras de sisal foram submetidas a 30 (trinta) ciclos de secagem-

molhagem, no qual o período de ciclo acelerado de molhagem e secagem ficou estabelecido 

em 24 horas em solução (hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, água destilada ou 

suspensão de fungos) e 24 horas em estufa à temperatura de 35°C a 40°C.  

 

 

5.4.1.1  Avaliação da microestrutura 

 

 

Para a avaliação da microestrutura utilizou-se a Termogravimetria e a Microscopia 

Eletrônica de Varredura. 
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a) Análise Térmica 

 

Realizou-se a Termogravimetria (TG) no Laboratório de Estruturas da UFRJ, em 

equipamento modelo SD 2960, da TA instruments, com razão de aquecimento 10°C/min, 

desde 35°C à 800ºC, em presença de corrente de gás de arrasto 100mL/min de N2, massa 

inicial em torno de 10mg.    

 

A termogravimetria é uma técnica da análise térmica na qual a variação da massa da 

amostra é determinada em função da temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra é 

submetida a uma programação controlada de temperatura. Esta técnica possibilita conhecer 

as alterações que o aquecimento pode provocar na massa das substâncias, permitindo 

estabelecer a faixa de temperatura em que elas adquirem composição química fixa, definida 

e constante, à temperatura em que começam a se decompor, e acompanhar o andamento 

de reações de desidratação, oxidação, combustão, decomposição. 

 

Algumas variações de massa não são observadas pela curva de TG. Fazendo-se a 

termogravimetria derivada (DTG) a partir das curvas de TG, que corresponde à derivada 

primeira da variação de massa em relação ao tempo (A) ou temperatura (B), a curva 

resultante é a derivada primeira da curva TG 

 

A partir das curvas obtidas pela TG foram traçadas as curvas DTG. Estas evidenciam as 

inflexões da TG e, portanto, sutis variações da massa são realçadas. Devido às sutilezas 

das curvas TG serem enfatizadas pelas curvas DTG, estas, de maneira geral, podem servir 

como características para um material novo, desconhecido ou padrão. 

 

b) Microscopia Eletrônica de Varredura 

  

Inicialmente, a amostra de fibra de sisal foi submetida a um processo de desidratação em 

estufa de secagem a 50ºC por 1 hora. Em seguida, foram montadas sobre um stub (porta-

amostra metálico), e realizou-se a fixação do material com auxílio de fita de carbono. Então, 

as amostras foram submetidas ao metalizador SCD 50 cujo objetivo é tornar a superfície do 

material condutora.  

 

Por fim, visualizou-se as amostras de sisal com um Microscópio Eletrônico de Varredura de 

marca Carl Zeiss do Brasil LTDA e modelo LEO 1430 cujo objetivo foi a produção de 
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imagens da superfície de fibras de sisal, através de elétrons secundários. Toda essa etapa 

foi realizada no Laboratório de Pesquisa Microbiológica (LAPEM) da UEFS.  

 

5.4.1.2 Ensaio mecânico da tração das fibras de sisal 

 

 

(i) Preparação do corpo-de-prova. 

 

Na preparação do corpo de prova para ensaio de tração em monofilamentos, as fibras foram 

colocadas em recortes de cartolina (Figura 21), com tamanho útil do corpo de prova de 30 

mm. As fibras foram selecionadas ao acaso e retiradas com uma pinça de uma porção de 

fibras de sisal, totalizando 20 corpos-de-prova de cada tratamento, além do corpo de prova 

referência (no caso, a fibra de sisal natural). 

 

Figura 21. Representação do corpo de prova para tração em monofilamento. 

 

Para montagem do corpo-de-prova, os filamentos foram fixados nos recortes de cartolina, 

através de cola de secagem rápida (loctite), com o máximo de cuidado de montar o 

monofilamento em alinhamento perfeito com o centro do cartão e evitar vestígios de cola ao 

longo do seu comprimento a fim de eliminar possíveis interferências nos resultados. O 

ensaio foi realizado após 48 horas da montagem do corpo-de-prova, permitindo uma perfeita 

aderência entre a cola, o cartão e o monofilamento de sisal. 
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Em seguida, realizou a verificação do diâmetro da fibra de sisal em Microscópio óptico no 

Laboratório de Taxonomia Vegetal da UEFS. Sendo que os valores encontrados para o 

diâmetro foram obtidos através de medidas realizadas ao longo da fibra de sisal nas 

micrografias obtidas, conforme Figura 22.  

 

  

Figura 22: Micrografia de monofilamentos de sisal obtido no microscópio óptico. 

 

Com as micrografias obteve-se o diâmetro, como qual foi possível calcular a área, através 

da equação 1,  considerando a seção da fibra de sisal como uma circunferência:  

 

A = π r2                                                                                                               (1)  

Onde: A é a área da base (mm2), r é o raio (mm). 

 

 (ii) Avaliação mecânica 

 

O ensaio de tração foi realizado na COPPE/RJ com a finalidade de estudar o 

comportamento em resistência a tração das fibras de sisal submetidas aos tratamentos 

proposto pelo presente estudo, além de comparar os resultados entre as fibras de sisal 

tratadas por estes agentes químicos e/ou biológicos. Nos ensaios de tração, em 

monofilamento de sisal, foi utilizada uma célula de carga de 50g e velocidade de 2,5 

mm/min, de acordo com a ASTM D-3379/75. 

 

Na realização do ensaio de tração o cartão com o monofilamento foi fixado através de 

garras de pressão na máquina de tração. Uma vez fixado, as laterais da cartolina foram 
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cortadas deixando somente o monofilamento como elo de ligação entre as garras, conforme 

figura 23.  

 
Figura 23. Ensaio de Tração de monofilamentos de fibra de sisal. 

 

Em seguida, aplicou-se carga em tração até a ruptura do monofilamento, obtendo-se um 

gráfico característico de carga x deformação, conforme Figura 24. 

 
Figura 24. Gráfico de carga x deformação do corpo-de-prova C40. 

 

A partir deste gráfico foi possível calcular a tensão e o módulo de elasticidade utilizando as 

equações (2) e (3), lembrando que o módulo de elasticidade foi calculado com relação a 

40% da tensão última de ruptura. 

 

                                                                                                                              (2) 
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Onde: σ é a tensão calculada (MPa), F é a carga de ruptura (N), A é a área (m2) 

 

                                           (3) 

 

Onde: E é o módulo de elasticidade (GPa) e ε é deformação na direção do carregamento 

(ΔL/L0), com ΔL = deformação ocorrida no corpo-de-prova e L0 comprimento inicial do corpo-

de-prova. 

 

Convém relatar que para o tratamento estatístico desses dados foi utilizado um intervalo de 

confiança, no qual o limite inferior foi obtido através da subtração da média com o desvio 

padrão e o limite superior foi obtido pela soma da média com o desvio padrão. Os valores 

que não se encontravam nesse intervalo foram descartados. 

 

 

5.4.1.3 Avaliação da eficiência da fibra de sisal em compósitos 

 

 

A etapa de produção dos compósitos foi realizada no Laboratório de Tecnologia (LABOTEC) 

da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

 

 (i) Materiais 

 

 Cimento  

Foi utilizado o cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CPV-ARI), da marca Mizú. Os 

resultados da caracterização do cimento estão apresentados na Tabela 7. 

 Agregados 

 O agregado miúdo utilizado foi uma areia quartzosa com Dmáx de 1,2 mm, 

proveniente de Alagoinhas/BA (Tabela 8).  
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Tabela 7. Resultados da caracterização do cimento CPV-ARI utilizado. 

Propriedade Resultados 
Finura  
     Resíduo na peneira de 75µm (%) 0,8 
Massa específica (g/cm³) 3,09 
Tempos de pega  
     Início (h) 2:35 
     Fim (h) 3:00 

Expansibilidade a frio (mm) 1,0 
Resistência à compressão  
     1 Dia (MPa) 20,4 
     3 Dias (MPa) 31,8 
     7 Dias (MPa) 36,2 
Fonte: LABOTEC 

 
Tabela 8. Caracterização da Areia  

Ensaio Realizado Resultado 
Módulo de finura (NM 248:01) 1,77 
Dimensão Máxima Característica (NM 248:01) 1,20 
 
Massa Específica 
(Kg/dm3)  
(NM 52:03)  

Aparente 2,61 
S.S.S. 2,62 
Agr. Seco 2,62 

Massa unitária (Kg/dm3)  (NBR 7251:82) 1,60 
Impureza Orgânica (NM 49:01) Mais clara que a 

solução padrão 
Material Pulverulento (%)  (NM 46:03) 2,10 
Coeficiente de Inchamento Médio  1,30 
Umidade Crítica (%)  1,50 
Torrões de argila (%)  1,49 
 Fonte: LABOTEC 

 

 Fibras de sisal 

 

Este material foi adicionado num teor de 2% em relação ao volume de argamassa. No qual, 

a massa de fibra de sisal a ser pesada para cada corpo de prova foi determinada utilizando 

a equação (4), representada por Naaman (2000):  

Vf
T  = N   Wf             (4) 

             e γf 

 

Onde:  

N é o número de camadas 
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Wf é o peso unitário de cada fibra (peso por unidade de área) 

e é a espessura do elemento 

γf é a densidade do material do reforço, adotada como 0,95 g/cm3 

 

(ii) Produção do compósito 

 

Os materiais foram pesados conforme o traço unitário, 1:1:0,4 (cimento: areia:fator 

água/cimento). A matriz cimentícia foi produzida usando o seguinte procedimento: a matriz 

de argamassa será misturada em uma argamassadeira a) Adiciona cimento; b) A água é 

adicionada lentamente por 30 segundos, em baixa velocidade; c) A areia foi adicionada por 

60 segundos, em baixa velocidade; d) A mistura foi submetida a velocidade mais alta por 60 

segundos; e) Deixou em descanso por 60 segundos; f) Novamente, a mistura foi submetida 

a velocidade mais alta por 60 segundos. 

 

Para a produção dos laminados, realizou-se o seguinte procedimento:  

a) Lançamento de uma camada de argamassa com 5 mm de espessura, na parte inferior 

do molde. Essa camada foi vibrada por 30 segundos e verificada a sua espessura com um 

paquímetro;  

b) Com uma pequena espátula uniformizou-se a espessurda da camada, caso a 

espessura não tivesse adequada, colocava-se ou retirava-se uma quantidade de 

argamassa;  

c) A camada de fibra de sisal foi adicionada manualmente de forma segregada e alinhada, 

então imergiu-se as fibras de sisal com auxílio de uma espátula; 

d) Nova camada de argamassa era colocada e vibrada por 30 segundos. 

Em seguida, foram moldados em moldes metálicos com dimensões 15mmX40mmX160mm 

e colocados imersas em água na cura úmida, por 7 dias, conforme Figura 25. 
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Figura 25. Moldagem dos corpos-de-prova. 

 

(iii) Avaliação do envelhecimento 

 

Foram realizados três tipos de avaliação da deterioração dos compósitos. Um primeiro tipo 

de compósito foi moldado com fibras submetidas à suspensão de fungos por 240 dias. 

Essas fibras deterioradas foram então utilizadas como reforço.  O objetivo era avaliar se a 

exposição prévia das fibras aos fungos poderia comprometer a capacidade do reforço. 

  

Nos outros dois tratamentos, os compósitos foram moldados com fibras naturais e depois 

submetidos ao envelhecimento: a) imersão contínua em suspensão de fungos (descrito na 

etapa 5.4.1) por 150 dias; b) realização de 30 (trinta) ciclos de secagem-molhagem em 

suspensão de fungos. No qual, o período de ciclo acelerado de molhagem e secagem ficou 

estabelecido em 24 horas em solução e 24 horas em estufa à temperatura de 35°C a 40°C. 

Optou-se nesta temperatura, pelo fato de que, a partir de 75°C, os agentes de ataque 
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alcalino são mais acelerados (LIMA, 2004). Nesse estudo, tentou-se verificar se a matriz de 

cimento protegeria a fibra da ação do fungo. 

 

(iv) Avaliação mecânica (Resistência a flexão) 

 

Após a cura úmida, foi realizado o ensaio de flexão, utilizando uma máquina Shimadzu na 

COPPE/RJ, conforme norma ASTM – 1073, cujo esquema está representado na Figura 26.  

A velocidade do ensaio foi 0,5 mm/min e a célula de carga foi 1kN. 

 

 
(a) 

 
                                     (b) 

 
Figura 26. Foto da máquina durante a realização do ensaio (a) e Foto destacando o 

compósito durante o ensaio de flexão. 

 

A partir dos dados obtidos, calculou-se o módulo de ruptura na flexão através da  Eq. 5: 

                                                                                                                                 

                                                                                                                           (5) 

 

em que M é o momento fletor máximo (kgf/cm) e b e h são, respectivamente, a largura (cm) 

e altura do corpo-de-prova (cm). 
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A partir da curva de Tensão(N) x Deformação (mm) obtida pelo ensaio de flexão, utilizou-se 

o Índice de tenacidade na flexão como parâmetro para avaliação da eficiência do reforço 

após os tratamentos submetidos. 

 

Para este trabalho utilizou-se a norma ASTM 1018 (1992) que define a tenacidade na flexão 

como uma relação entre as áreas sob a curva carga-deflexão em múltiplos de deflexão da 

primeira fissura e a área sob a curva carga-deflexão até a primeira fissura. Essas varias 

relações (I5, I10, I20) são chamadas de índices de tenacidade, e são calculadas como 

relações das áreas sob a curva carga-deflexão até deflexão 3  5,5  e 10,5 vezes a deflexão 

de primeira fissura. Os índices I5, I10 e I20 têm valores 5, 10 e 20, respectivamente, para 

comportamento elasto-plástico ideal. 
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Capítulo 6 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

6.1 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE LINHAGENS FÚNGICAS 

 
 
6.1.1 Obtenção de culturas de fungos. 
 
 
O isolamento das linhagens fúngicas foi realizado no Laboratório de Pesquisa em 

Microbiologia (LAPEM) da Universidade Estadual de Feira de Santana.  Coletou-se as 

amostras de fibras de sisal “in natura” fornecidas pela Associação dos Pequenos 

Agricultores do Município de Valente (APAEB) e amostras de fibras de sisal arrancadas 

fibrocimento produzido por Lima (2005), conforme Figura 27 

 

 

 
Figura 27. Fibras de sisal arrancadas de fibrocimento produzido por Lima (2005) (a 

esquerda) e fibras de sisal “in natura” (a direita) 

 

As amostras de fibras de sisal foram colocadas em meio de BDA e SDA em placas de Petri 

e incubadas a 28°C em incubadora tipo BOD. Observou-se a presença de fungos em 

apenas duas amostras das seis coletadas. Entretanto foi observado um crescimento 

demasiado de bactérias que poderiam estar envolvidas com a inibição do crescimento 

fúngico (conforme Figuras 28 e 29). Ficou evidente a presença de diversos microrganismos, 

mas o alvo da pesquisa é fungos, do qual se faz necessário a purificação dessa linhagem. 
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Figura 28. Crescimento de microrganismos presentes  na fibra de sisal “in natura” 

 

 
Figura 29. Crescimento de microrganismos presentes na  fibra de sisal arrancada de 

fibrocimento. 

 

É importante salientar que, com o objetivo inibir o crescimento demasiado de bactérias, 

realizou-se o crescimento em meio de cultura com a presença de 100 µL de Cloranfenicol. 

Entretanto nessas placas não houve crescimento fúngico, havendo somente um crescimento 

bacteriano bastante discreto a redor das fibras de sisal colocadas em três pontos da placa 

(conforme Figura 30). 

 
Figura 30. Crescimento de microrganismos presentes na  fibra de sisal “in natura” em meio 

de cultura com cloranfenicol. 
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6.1.2 Isolamento das linhagens fúngicas 
 
 
Com o crescimento fúngico em duas placas, iniciou-se a etapa de purificação de linhagens, 

onde os fungos que cresceram sobre o meio de cultura foram transferidos para novas placas 

de BDA com o objetivo de purificação das linhagens. Após a repicagem, as placas foram 

colocadas em estufa de cultura por sete dias, à 28°C, obtendo culturas quase que axênicas, 

conforme a Figura 31, em que necessita de uma terceira repicagem para obtenção de uma 

linhagem pura. Assim obteve-se a purificação de seis linhagens fúngicas e foram 

submetidas à preservação com identificação conforme Tabela 9. 

 

 
Figura 31. Isolamento da linhagem fúngica presente na fibra de sisal natural. 

 

Tabela 9. Origem das linhagens isoladas. 

Linhagem Origem 
FC01 Fibra arrancada de compósito 
FS01 Fibra natural 
FS02 Fibra natural 
FT41 Fibra natural 
FT42 Fibra natural 
FT43 Fibra natural 

 

 
6.1.3 Caracterização das linhagens. 
 

 

Realizou-se a caracterização das linhagens fúngicas através da análise micromorfológica 

das estruturas de reprodução obtendo a identificação de três gêneros, devido a produção de 

esporos: 
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 A linhagem FT42 foi identificada como Cladosporium sp. Este é um gênero de fungo 

que se apresenta como manchas escuras de aspecto aveludado e sua principal 

caracteristica é causar sérios danos aos vegetais e consequentemente grandes prejuízos, 

principalmente para a agricultura. Segundo Mesquita, Lima e Trugilho (2006), o 

Cladosporium sp é considerado manchador de madeira, esses fungos utilizam substâncias 

contidas nas células do parênquima como nutrientes, comprometendo  seu aspecto estético. 

 

 A linhagem FS01 foi identificada como Aspergillus sp. Este é um gênero de fungos que 

apresenta coloração branca amarelada com formação de pedúnculos, como principal 

caracteristicas são importantes agentes decompositores de alimentos, e crescem em muitas 

plantas e árvores. O Aspergillus  é considerado como agente causador de manchamento 

superficial. Assim como o gênero Penicillium, estes fungos são saprófitas de esporulação 

abundante, com os conídios muito pequenos, unicelulares e são facilmente disseminados 

pelo ar.  

 

 A linhagem FC01 foi identificada como Penicilium sp. Este é um gênero de fungos muito 

comum em bolor do pão e cresce em matéria orgânica morta, como queijo, cereais ou 

frutas.. Conforme estudos realizados por Mesquita, Lima e Trugilho (2006), o Penicillium spp 

é o gênero com alta freqüência em material lignocelulósico, no caso madeira. O ataque 

desses fungos é superficial, alterando apenas a aparência das peças, não chegando a 

afetar as paredes das células e, por esse motivo, não comprometem a resistência mecânica 

da madeira (HUNT; GARRAT, 1967). Entretanto, Furtado (2000) destacou que o Penicillium 

sp., além de alterarem o aspecto visual, pode trazer prejuízos mecânicos as madeiras 

atacadas, podendo apresentar redução na resistência ao impacto e favorecer o 

apodrecimento. 
 

 

6.2  ATIVIDADE ENZIMÁTICA LIGNOCELULÓSICAS. 

 

 

Para avaliar a habilidade ligninolíticas foi utilizada a metodologia proposta por Glenn e 

Gold,(1983) e Freitag e Morell (1992), conforme descrita na metodologia. Neste 

experimento, apenas uma linhagem fúngica (FC01) houve a formação do halo de 

descoloração.  
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O crescimento fúngico e o halo de descoloração foram medidos, com auxílio de uma régua, 

sendo realizadas duas medidas perpendiculares para cada placa. Neste experimento, 

somente a linhagem FC01 teve a formação do halo de descoloração, sendo um indicativo de 

atividade ligninolítica. Com isso, construiu-se o gráfico que compara o diâmetro do 

crescimento fúngico com o halo de descoloração em função do tempo (em dia), assim é 

possível observar que o halo de descoloração na linhagem FC01 só começou a ser 

visualizado no 5º dia. 

 

 
Figura 32. Gráfico do crescimento fúngico X halo de descoloração. 

 

Pode-se observar no gráfico, que no 20º dia, o crescimento e o halo de descoloração da 

linhagem FC01 evoluiram até a borda da placa (90mm), finalizando o ensaio. Assim, no final 

deste período foram retirados fotografias de todas as linhagens. 

 

 
FC01 

 
FT42 
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FS01 

 
FT43 

 
FT 41 

 
FS02 

Figura 33. Fotos das linhagens no final do ensaio para avaliar a habilidade ligninolítica. 

 

Na etapa de verificação da atividade celulolítica realizou-se testes de atividade enzimática 

celulóliticas segundo a metodologia descrita por Dingle, Reid e Salomons (1953). Visualizou-

se a formação de halos indicativos de atividade celulolíticas (conforme Figura 34) e realizou-

se a medição dos halos (Tabela 10).  

 

 
Figura 34. Foto das linhagens FC01 (à esquerda), FS01 (no centro) e FS02 (à esquerda) no 

final da verificação da atividade celulolítica. 
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Tabela 10. Média do halo formado após no final da verificação da atividade celulolítica.  

Linhagem Média do halo formado (mm) 
FC01 22,16 
FS01 20,60 
FT42 15,83 
FT43 12,50 
FT41 9,50 
FS02 5,60 

 
A partir da Tabela 10, pode-se observar que a linhagem FC01 obteve a formação do maior 

halo, indicando maior presença de enzima celulolítica produzida. Diante do exposto, a 

linhagem FC01 (Penicillium sp) foi a única que apresentou um indicativo para atividade 

ligninolítica e a que teve um maior indicativo da presença de enzimas celulolíticas. Com 

isso, essa linhagem foi selecionada para a etapa seguinte. 

 

Procurando-se comparar as linhagens fúngicas, Ruegger e Tauk-tornisielo (2004) 

estabeleceram um índice enzimático e por meio deste observou-se que algumas colônias 

com pouco crescimento apresentaram os maiores índices enzimáticos, com grande 

destaque para o gênero Penicillium. 

 

 

6.3 ANÁLISE DA BIODETERIORAÇÃO DA FIBRA DE SISAL 

 

 

6.3.1 Durabilidade da fibra de sisal em diversas soluções 
 

 

As fibras de sisal foram imersas em quatro tipos de tratamentos: fibra imersa em água pH 

8,3; fibra imersa em solução de 5% de  hidróxido de cálcio (pH 10,8); fibra imersa em 

solução 10% hidróxido de sódio (pH 11,9); e fibra imersa em suspensão de fungo. 

 

Após um período de envelhecimento acelerado foram avaliadas a microestrutura através da 

Termogravimetria e da Microscopia Eletrônica de Varredura e o comportamento mecânico 

através do ensaio de resistência a tração das fibras e ensaio de flexão dos laminados 

reforçados com as fibras de sisal. 
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6.3.1.1  Análise Térmica (Termogravimetria)  
 

 

As amostras de fibras de sisal submetidas à imersão contínua por 240 dias e 320 dias e 30 

(trinta) ciclos de secagem e molhagem foram retiradas e efetuadas a análise 

termogravimétrica, obtendo as curvas de TG/DTG sobrepostas conforme a Figura 35. 

 

 

(Fungos) 
 

(Hidróxido de cálcio) 

(Água) 
 

(Hidróxido de sódio) 

 
Figura 35. Curva de TG/DTG das fibras de sisal.  

 

Convém ressaltar que a temperatura de decomposição térmica da lignina, celulose e 

hemicelulose está torno de 400°C, 380ºC e 320ºC, respectivamente (MEGIATTO JR et al, 

Fibra natural 
Fibras imersas por 240 dias 
Fibras imersas por 320 dias 
Fibras submetidas à ciclagem 

Fibras imersas por 240 dias 
Fibras imersas por 320 dias 
Fibras submetidas à ciclagem 

Fibras imersas por 240 dias 
Fibras imersas por 320 dias 
Fibras submetidas à ciclagem 

Fibras imersas por 240 dias 
Fibras imersas por 320 dias 
Fibras submetidas à ciclagem 
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2008). No processo térmico demonstra a perda de massa em três etapas. A primeira 

corresponde ao processo desidratação até os 100ºC.  

 

Desta temperatura até os 400ºC houve perdas subdivididas em duas etapas, porém em 

reações consecutivas, conforme a curva de DTG até a formação de cinzas. Conforme as 

temperaturas de decomposição térmica, a primeira etapa corresponde decomposição da 

hemicelulose (260ºC à 310ºC) e o segundo pico a decomposição a lignina e da celulose 

(350ºC à 400ºC). 

 

Foi evidente a redução do pico representativo da decomposição da celulose e lignina para 

os quatro tratamentos. Ramakrishna e Sundararajan (2005), também, observaram uma 

redução substancial na  composição química das fibras de sisal quanto submetidas a três 

tratamentos (água, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio) sob dois tipos de 

envelhecimento acelerado:  imersão contínua por 60 dias e a 30 ciclos de secagem e 

molhagem. Foi observado neste estudo uma redução bastante significativa do teor de 

celulose e hemicelulose quando submetidos a ciclagem em solução de hidróxido de sódio. 

 

Em relação às fibras de sisal submetidas ao ataque fúngico, obteve-se a análise 

termogravimétrica em três tempos de exposição distintos (conforme Figura 36): fibra imersa 

por 240 dias, fibra imersa por 320 dias e fibra submetida a 30 (trinta) ciclos de secagem e 

molhagem. Pode-se observar uma redução significativa dos picos referente a decomposição 

térmica da celulose e hemicelulose, principalmente das fibras de sisal submetidas a 

ciclagem. Neste, a perda ocorre em apenas uma etapa, o que sugere que parte dos 

constituintes das fibras (especificamente a hemicelulose) foram degradados pelo agente 

biológico. Este fato pode representar uma significativa perda no desempenho mecânico, 

pois a hemicelulose atua como elo de ligação entre a celulose e lignina. 
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Figura 36. Sobreposição das curvas de TG/DTG as fibras de sisal natural e submetidas ao 

ataque fúngico em tempos de exposição distintos. 

 

Para as fibras submetidas à suspensão fúngica por 30 ciclos de secagem e molhagem, 

observou-se que o primeiro pico de degradação (referente a degradação da hemicelulose) 

desaparaceu. Dekker (1985) mostrou que a hemicelulose é muito susceptível ao ataque 

fúngico e quando associada a α-celulose, aumenta consideravelmente esta decomposição. 

 

Lewin e Pearce (1985) afirmaram que a celulose e lignina são constituintes com alta 

resistência ao ataque fúngico, desde que não sejam submetidas ao tratamento alcalino. 

Convém relatar que as fibras de sisal foram submetidas ao tratamento térmico (tríplice 

lavagem a 50ºC) para remoção de extrativos da fibra afim de melhorar a aderência das 

mesmas com a matriz cimentícia. Porém esses extrativos possuem compostos fenólicos 

que tem ação fungicida. Com o tratamento térmico, Alvarez, Rusecckaite e Vazquez (2006) 

afirmaram que a fibra fica mais biosusceptível.  Este fator pode ter intensificado a ação da 

linhagem fúngica sobre a fibra de sisal, evidenciado na redução no pico de decomposição 

da celulose/lignina. 

 

b) Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A análise de Microestrutura Eletrônica de Varredura foi realizado em um Microscópio de 

marca Carl Zeiss do Brasil LTDA no Laboratório de Pesquisa Microbiológica (LAPEM) da 

UEFS. Obtendo-se as seguintes micrografias: 

Fibra natural 
Fibras imersas por 240 dias 
Fibras imersas por 320 dias 
Fibras submetidas à ciclagem 
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Figura 37. Micrografias das fibras de sisal natural. 

 

 
Figura 38a. Micrografias das fibras de sisal submetidas à imersão contínua em fungos por 320 dias. 

 

 

Figura 38b. Micrografias das fibras de sisal submetidas à imersão contínua em hidróxido de 
cálcio por 320 dias. 

 



75 

 

Figura 38c. Micrografias das fibras de sisal submetidas à imersão contínua em água por 320 
dias. 

 

 
Figura 38d. Micrografias das fibras de sisal submetidas à imersão contínua em hidróxido de 
sódio por 320 dias. 

 
Figura 38. Micrografias das fibras de sisal submetidas à imersão contínua por 320 dias. 

 

  

Figura 39a. Micrografias das fibras de sisal submetidas à ciclagem em fungos. 
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Figura 39b. Micrografias das fibras de sisal submetidas à ciclagem em hidróxido de cálcio. 
 

 
 

  

Figura 39c. Micrografias das fibras de sisal submetidas à ciclagem em água. 
 

  

Figura 39d. Micrografias das fibras de sisal submetidas à ciclagem em hidróxido de sódio. 
 

Figura 39. Micrografias das fibras de sisal submetidas a 30 ciclos de secagem e molhagem. 

  

Na micrografia da fibra de sisal natural, observam-se as células do parênquima largamente 

distribuídas ao longo de toda a fibra. De acordo Martin, Matoso e Silva (2009), as fibras são 

formadas por um feixe composto de células individuais denominadas fibras elementares ou 
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microfibrilas, unidas entre si pela lignina e polioses, de maneira a formar filamentos 

contínuos em todo o sentido do comprimento da fibra e proporcionando, desta forma, uma 

certa rigidez a mesma. 

 

Podem ser observadas alterações morfológicas nas superfícies decorrentes dos tratamentos 

submetidos. No caso das fibras de sisal submetidas ao ataque do hidróxido de sódio e 

hidróxido de cálcio resultou na remoção parcial da hemicelulose e da lignina superficial, 

expondo a estrutura interna das fibras. Percebe-se que o ataque alcalino aumentou a 

rugosidade das fibras, por conseqüência, aumenta-se consideravelmente a área superficial.  

 

Assim como no tratamento alcalino, nas fibras submetidas à água destilada e à suspensão 

de fungos foram observadas alterações morfológicas nas superfícies, principalmente, a 

dificuldade de visualização das células do parêquima presente na fibra natural. Este fato 

pode ser atribuído a perda de constituinte da fibra de sisal, principalmente, da lignina, cuja 

função biológica é unir as fibro-células. Observa-se em algumas microscopias, o 

descolamento das microfibrilas, podendo acarretar em redução das propriedades 

mecânicas. 

 

Na Figura 40, observa-se a presença de esporos, possivelmente, da linhagem fúngica 

selecionada, cujo gênero identificado foi o Penicilium sp.  Essas fibras foram submetidas à 

secagem em estufa para realização da microscopia, por isso os esporos estão com uma 

certa concavidade, devido a perda de água. 

 

 
Figura 40. Micrografia da fibra de sisal imersa em suspensão de fungos por 320 dias. 
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6.3.1.2 Ensaio mecânico da tração das fibras de sisal 

 

 

A partir da curva tensão X deformação e das equações (2) e (3), foi possível calcular a 

tensão última de ruptura e o módulo de elasticidade das fibras de sisal quando submetidos 

aos diversos tratamentos, os quais são demonstrados nas Tabelas 11 e 12. 

 

Tabela 11. Influência do tipo de tratamento sobre o módulo de elasticidade das fibras de 

sisal  

Tratamento 

E (GPa)* 
Imersão contínua Ciclagem 

240 dias 320 dias 30 ciclos 
Fungos 8,79(32,47) 7,42 (48,16) 6,80 (20,22) 
Hidróxido de cálcio 10,26(35,28) 10,10(33,51) 9,73(33,86) 
Hidróxido de sódio 8,42(17,62) 6,55 (14,84) 4,22(22,57) 
Água 8,69 (29,00) 6,95 (17,18) 6,48 (13,49) 
Natural 10,08 (18,19) 
*Entre parênteses o coeficiente de variação, em % 

 
Tabela 12. Influência do tipo de tratamento sobre a tensão de ruptura das fibras de sisal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Entre parênteses o coeficiente de variação, em % 

 

Contatou-se uma redução da resistência a tração das fibras de sisal submetidas aos 

tratamentos e uma redução do módulo de elasticidade para os tratamentos, exceto o 

hidróxido de cálcio.  Assim, faz-se necessário a análise de cada agente de degradação de 

forma distinta. 

 

Convém relatar que houve uma variação considerável nos diâmetros das fibras de sisal 

analisadas, isto deve-se a origem natural das mesmas, conforme Tabela 13. Deve salientar 

que a área da seção de uma fibra de sisal foi considerada como uma circunferência e 

Tratamento 

σ (MPa)* 
Imersão contínua Ciclagem 

240 dias 320 dias 30 ciclos 
Fungos 146,50 (27,70) 128,08 (32,85) 125,15 (14,22) 
Hidróxido de cálcio 199,47 (22,64) 195,62(17,00) 184,76 (39,88) 
Hidróxido de sódio 144,53 (23,14) 138,36(22,08) 119,33 (41,90) 
Água 186,90 (22,45) 184,36 (14,75) 137,28 (16,38) 
Natural 268,79 (11,83) 
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calculada através da equação 1 (A = π r2), entretanto a seção da fibra não é uma 

circunferência como demonstra a Figura 41. Este fato pode justificar a divergência dos 

valores do módulo de elasticidade e da carga máxima com outros autores. 

 
Tabela 13. Valores médios dos diâmetros das fibras de sisal submetidas aos tratamentos. 

Tratamento 

Diâmetros das fibras de sisal 
Imersão contínua Ciclagem 

240 dias 320 dias 30 ciclos 
Fungos 140 -350 120-320 140-280 
Hidróxido de cálcio 150 -380 160-350 150-290 
Hidróxido de sódio 150 -360 140-380 170-350 
Água 190-410 160-380 150-340 
Natural 170-350 
*A variação dos diâmetros da fibra de sisal natural foi de 170 à 350 µm 

 

 
Figura 41. Área real do contorno de um monofilamento de fibra de sisal (SILVA; CHAWLA; 

TOLÊDO FILHO, 2008).        

 

a) Ação dos fungos.  

 

Dentre os gêneros de fungos citados por Lewin e Pearce (1985) com ação sobre fibras 

vegetais tem-se o Penicilium, gênero selecionado para ser inoculado no meio em que foi 

submetida a fibra de sisal. O Penicilium possui ação ligninolítica e celulolítica conforme a 

etapa de verificação enzimática e é considerado um ótimo agente de decomposição de 

matéria orgânica. Assim, observou-se a sua influência nas propriedades mecânicas das 

fibras, conforme Figura 42. 
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Figura 42. Variação da tensão de ruptura e módulo de elasticidade das fibras submetidas a 

suspensão de fungos. 

 

Com isso, foi notório a redução da resistência a tração das fibras expostas ao agente 

biológico, podendo chegar à 53,44% de redução da resistência a tração em relação a fibra 

natural quando exposto a ciclagem, conforme Figura 42. Segundo Cook (1978), todas 

fibras vegetais são suceptíveis, em determinadas condições, a degradação biológica, 

devido a essa ação algumas amostras de fibras podem ter uma perda no desempenho 

mecânico. 

 

Esta redução da resistência a tração das fibras de sisal deve-se a perda dos constituintes 

das fibras de sisal pelo fato da linhagem fúngica selecionada ter ação ligninolítica e 

celulolítica. Isto foi evidenciado nos termogramas, no qual a fibra submetida a ciclagem 

obteve um menor pico correspondente a degradação destes constituintes frente aos outros 

tempo de exposição. Principalmente, com a decomposição mais significativa da 

hemicelulose, constituinte responsável pela união da celulose e lignina.  

 

Rowell e outros (2000) demonstraram que a lignina e a hemicelulose presente em fibras de 

sisal tem efeito importante sobre a resistência à tração. Além disso, a sua remoção pode 

deixar os outros constituintes mais susceptíveis à ação fúngica, o que foi evidenciado nos 

termogramas com a redução do pico de decomposição da celulose/lignina. 

 

Em relação ao módulo de elasticidade, essa redução foi de 32,54% comparado com a fibra 

natural quando submetido à 30 ciclos de secagem e molhagem. 
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b) Ação da água destilada. 

 

 
Figura 43. Variação da tensão de ruptura e módulo de elasticidade das fibras submetidas a 

água destilada (pH 8,3) 

 

A perda de resistência a tração foi observada , também, nas fibras quando exposto a água 

destilada pH 8,3 (conforme Figura 43), podendo chegar a 31,41% em relação à fibra 

natural, quando imersa por 240 dias, até 48,91%, quando exposto a ciclagem. Esta 

redução da resistência à tração das fibras de sisal imersas em água foi relatado por Tolêdo 

Filho et al (1999) de até 23%, o qual foi atribuído a ação microbiológica pelo fato da fibra 

de sisal ser um composto orgânico e a umidade ser um fator determinante para a 

proliferação de microrganismos.  

 

Para Ramakrishna e Sundararajan (2005) as fibras submetidas a água fresca tiveram uma 

redução na resistência à tração de 30-40% em comparação a resistência à tração inicial, 

essa redução foi atribuída a ação microbiológica. 

 

Convém relatar que teve o módulo de elasticidade das fibras submetidas água obteve uma 

redução de 35,71% em relação à fibra natural, quando submetidos a ciclagem. 
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c) Ação dos álcalis. 

 

 

 
Figura 44. Variação da tensão de ruptura e módulo de elasticidade das fibras submetidas à 

solução de hidróxido de sódio (pH 11,9). 

 

Atribuiu-se a queda mais significativa na resistência a tração da fibra quando exposto a 

solução de hidróxido de sódio, podendo chegar até a 55,60% da fibra natural, quando 

submetido a ciclagem (conforme Figura 44). De acordo com Dekker (1985), a fibra de sisal 

tratada com hidróxido de sódio apresenta uma perda de resistência de cerca de 40%, 

conforme Tolêdo Filho et al (1999) esta redução pode chegar até a 72,7% quando imersos 

a NaOH (pH 11) por 420 dias.  

 

Neste tratamento, há perda de substâncias solúveis em álcali, como hemicelulose e 

lignina, o que foi evidenciado nas análises térmicas (TG e DTG). A hidrólise alcalina 

promove a segregação das células individuais que compõem a fibra, observados nas 

micrografias e nos próprios ensaios de tração, conforme Figura 45. 
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Figura 45. Foto do corpo-de-prova de fibra de sisal submetido à solução de hidróxido de 

sódio por 30 ciclos de secagem e molhagem após o ensaio de resistência a tração. 

 

Evidenciou-se a redução de 31,26%, em relação à fibra natural, da resistência tração 

quando exposta a solução de hidróxido de cálcio por 30 (trinta) ciclos de secagem e 

molhagem, conforme Figura 46. Esse fato foi relatado, também, por Tolêdo Filho et al 

(2000) quando observou uma redução significativa na resistência à tração de fibra de sisal 

após 210 dias de exposição a solução de hidróxido de cálcio (33,7%).   

 

 
Figura 46. Variação da tensão de ruptura e módulo de elasticidade das fibras submetidas à 

solução de hidróxido de cálcio (pH 10,83). 

 

A mesma intensidade de redução não foi evidenciada no módulo de elasticidade, 

chegando até a um aumento de 1,79% em relação a fibra natural, quando exposto a 

imersão contínua por 240 dias. Possivelmente, este aumento deve-se a migração de íons 

cálcio para o lúmen das células que constitui a fibra (mineralização), afetando a 
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flexibilidade da mesma, conforme reação química de formação da celulose cálcica 

(MARIAS, 1976): 

 

(C6H10O5)n + n Ca(OH)2  (C6H9O4-O-Ca)n + n H2O 

 

Ou, simbolizando a celulose como Cel-OH, tem-se: 

 

Cel-OH + Ca(OH)2  Cel-O-Ca + H2O 

Essa formação da celulose cálcica acarreta no enrijecimento na estrutura da fibra, 

impedindo-a de deformar, prejudicando a capacidade de absorver energia e tornando seu 

comportamento frágil.  

 

Conforme Gram (1988), a primeira causa de mudança das características da fibra refere-se 

à decomposição química da lignina e da hemicelulose, em seguida as células individuais 

perdem sua capacidade de reforço. Em seguida, os lúmens das células são preenchidos por 

hidróxido de cálcio, que as torna menos flexíveis, fato evidenciado na Figura 46.  

 

Entretanto, este aumento não foi observado quando submetido à ação do hidróxido de 

sódio, pelo contrário, houve uma redução de 58,23% em relação a fibra natural quando 

submetido a ciclagem. Sabe-se que na reação da celulose com hidróxido de sódio forma-

se celulose sódica, supõem-se que o íon sódio não acarreta enrijecimento na estrutura da 

fibra de sisal. 

 

Para os quatro tratamentos propostos evidenciou-se uma maior redução das propriedades 

mecânicas nas fibras submetidas a ciclos de secagem e molhagem. Esse mesmo efeito foi 

obsevado por Ramakrishna e Sundararajan (2005), o efeito dos ciclos alternados de 

secagem e molhagem é cerca de 2 à 3 vezes mais severas do que a imersão contínua. 

 

 

6.3.1.3 Análise dos compósitos reforçados com fibra de sisal sob flexão. 

 
  

Foram realizados três tipos de avaliação da deterioração dos compósitos: a) Compósito 

reforçado com fibra deteriorada (imersão contínua em suspensão de fungos por 240 dias), 

submetido à cura úmida por 7 (sete) dias; b) Imersão contínua em fungos por 150 dias c) 30 
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(trinta) ciclos de secagem-molhagem em fungos.  Em seguida, realizou-se o ensaio de 

flexão em e calculou os índices de tenacidade a partir da norma ASTM C1018 (1992), 

conforme Tabelas 14. 

 
Tabela 14. Influência da ação dos fungos sobre o módulo de ruptura e a tenacidade dos 

compósitos reforçados com fibras de sisal. 

σ (MPa) 
Índice de Tenacidade * 

I5 (%) I10 (%) I20 (%) 

Compósito reforçado com fibra natural 
11,10 (0,64) 2,62 (7,22) 3,87 (0,24) 7,07 (11,74) 

Compósito reforçado com fibra deteriorada 
9,09 (14,24) 2,04 (15,09) 2,89 (24,48) 5,06 (17,66) 

Imersão contínua em fungos (150 dias) 
13,49 (10,64) 2,82 (15,33 5,40 (16,13) 11,46 (10,14) 

Ciclos de secagem e molhagem em fungos 
17,57 (25,78) 2,98 (8,01) 4,31 (1,59) 7,12 (2,32) 

*Entre parênteses o coeficiente de variação, em % 

 

Em relação à tenacidade dos compósitos reforçado com fibra de sisal deteriorada (imersa 

aos tratamentos propostos por 240 dias) foi observado uma redução significativa da 

tenacidade (conforme Figura 47). Isto deve-se ao impacto negativo ocasionado por estes 

tratamentos, demonstrado, também, na avaliação microestrutural (através da análise 

termogravimétrica e microscopia) e na avaliação mecânico, através do ensaio de tração das 

fibras. 

 
Figura 47. Influência do tipo de tratamento sobre Índice de tenacidade dos compósitos. 
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Observou-se um aumento dos Índices de tenacidades dos compósitos sob imersão contínua 

(150 dias) frente aos compósitos reforçados com fibra deteriorada (7 dias de cura úmida), 

devido a diferença no processo de cura úmida. Com isso, os compósitos submetidos à 

imersão contínua por 150 dias obtiveram maiores Índices de Tenacidade. 

 

O tratamento que acarretou em uma maior redução na tenacidade frente ao compósito 

reforçado com fibra natural foi o compósito reforçado com fibra deteriorada, com uma 

redução de 28,57% para o I20. Entretanto essa redução não ficou evidente para os outros 

mecanismos de envelhecimento, assim pode-se inferir que a ação do fungo sobre a fibra 

de sisal protegida pela matriz alcalina do cimento não foi significativa, pois a matriz 

representa uma barreira para penetração dos fungos devido a sua alcalinidade. Há de 

salientar que o tempo de exposição não foi suficiente para que ocorra a deterioração. 
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Capítulo 7 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

7.1 QUANTO AO ISOLAMENTO E SELEÇÃO DE LINHAGENS FÚNGICAS 

 

 

Ficou evidente a presença de diversos microrganismos, tanto na fibra de sisal natural, 

quanto na fibra de sisal arrancada do compósito produzido por Lima (2005). Dentre as 

linhagens fúngicas isoladas, foi selecionada a linhagem FC01 (oriunda de fibras de sisal 

arrancadas de compósito), devido a presença de atividade ligninolítica e celulolítica. 

 

Através da análise micromorfológica das estruturas de reprodução, o gênero dessa 

linhagem foi identificado como um Penicilium sp, gênero com alta freqüência em material 

lignocelulósico. A ação desse microrganismo pode trazer prejuízos mecânicos as madeiras 

atacadas, podendo apresentar redução na resistência ao impacto e aumento na 

permeabilidade. 

 

 

7.2 QUANTO A DURABILIDADE DE FIBRA DE SISAL EM SOLUÇÕES  

 

 

a) Avaliação da Microestrutura da fibra de sisal.  

 

Com relação à termogravimetria, foi observado uma redução significativa da decomposição 

térmica da celulose, lignina e hemicelulose, principalmente das fibras de sisal submetidas a 

ciclagem. Chegando até ao desaparecimento do primeiro pico de degradação (referente a 

degradação da hemicelulose) para as fibras submetidas à suspensão fúngica por 30 ciclos 

de secagem e molhagem. 

 

Na microscopia eletrônica de varredura, foi constato alterações morfológicas nas superfícies 

decorrentes dos tratamentos submetidos, tendo dificuldade de visualização das células do 

parêquima presente na fibra natural. Isto deve-se a remoção parcial da hemicelulose e da 

lignina superficial, expondo a estrutura interna das fibras. 
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b) Avaliação mecânica das fibras de sisal 

 

Após o ensaio mecânico de tração das fibras de sisal, contatou-se uma redução da 

resistência a tração das fibras de sisal submetidas aos tratamentos e uma redução do 

módulo de elasticidade para os tratamentos, exceto o hidróxido de cálcio. 

 

Foi notório a redução da resistência a tração e do módulo de elasticidade das fibras de 

sisal expostas ao agente biológico, principalmente que submetidos a ciclagem, devido a 

redução parcial de hemicelulose e lignina, evidenciado na análise térmica. 

 

A perda de resistência a tração foi observada, também, nas fibras quando exposto a água 

destilada pH 8,3, podendo chegar até 48,91%, este fato foi atribuído a ação microbiológica. 

 

A redução mais significativa da resistência a tração da fibra foi observado nas fibras 

submetidas a ciclagem em solução de hidróxido de sódio, podendo chegar até a 55,60% 

da fibra natural. Devido ao elevado pH da solução, promovendo segregação das células 

individuais que compõem a fibra. 

 

Para as fibras expostas a solução de hidróxido de cálcio, observou-se redução da 

resistência tração, em relação à fibra natural. Entretanto, a mesma intensidade de redução 

não foi evidenciada no módulo de elasticidade, chegando até a um ganho de 1,79% em 

relação a fibra natural, quando exposto a imersão contínua por 240 dias. Este fato deve-se 

a migração de íons cálcio para o lúmen das células que constitui a fibra (mineralização), 

afetando a flexibilidade da mesma. 

 

c) Análise dos compósitos sob flexão. 

 

Em relação à tenacidade dos compósitos reforçados foi observada uma redução 

significativa da tenacidade quando reforçado com fibra deteriorada (em imersão contínua 

em suspensão de fungos por 240 dias). Isto deve-se ao impacto negativo ocasionado por 

este tratamento, demonstrado, também, na avaliação microestrutural e na avaliação do 

ensaio de tração das fibras. Este fato deve-se, principalmente, a ação das enzimas 

lignocelulolíticas produzidas pela linhagem fúngica sobre o reforço vegetal.  
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Entretanto não foi significativa a ação dos fungos para os outros mecanismos de 

envelhecimento, devido à proteção da matriz alcalina do cimento e ao curto tempo de 

exposição. 

 

7.3 PROPOSTAS PARAS ESTUDOS POSTERIORES. 

 

Alguns estudos devem ser feitos para que se possa obter um melhor entendimento da 

influência da ação de microrganismos na microestrutura e no comportamento mecânico das 

fibras de sisal: 

 

 Identificação, através da biologia molecular, as espécies envolvidas no processo de 

biodeterioração; 

 

 Realização da quantificação dos principais constituintes da fibra de sisal frente a ação 

microbiológica e correlação com a propriedades mecânica; 

 

 Melhoria no traço unitário da matriz cimentícia, afim de melhorar seu desempenho 

frente a biodeterioração; 

 

 Utilização de medidas preventivas para ocorrência da biodeterioração e sua relação 

com as propriedades mecânicas e durabilidade dos compósitos reforçados com fibra 

de sisal. 
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APÊNDICE A1: Ensaio de tração das fibras de sisal – natural. 
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APÊNDICE A2: Ensaio de tração das fibras de sisal – Fungo (imersão contínua por 240 dias). 
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APÊNDICE A3: Ensaio de tração das fibras de sisal – Hidróxido de Cálcio (imersão contínua por 240 dias). 
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APÊNDICE A4: Ensaio de tração das fibras de sisal – Água (imersão contínua por 240 dias). 
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APÊNDICE A5: Ensaio de tração das fibras de sisal – Hidróxido de sódio (imersão contínua por 240 dias). 
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APÊNDICE A6: Ensaio de tração das fibras de sisal – Fungo (imersão contínua por 320 dias). 
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APÊNDICE A7: Ensaio de tração das fibras de sisal – Hidróxido de Cálcio (imersão contínua por 320 dias). 
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APÊNDICE A8: Ensaio de tração das fibras de sisal – Água (imersão contínua por 320 dias). 
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APÊNDICE A9: Ensaio de tração das fibras de sisal – Hidróxido de sódio (imersão contínua por 320 dias). 
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APÊNDICE A10: Ensaio de tração das fibras de sisal – Fungo (30 ciclos). 

 

 



110 

 

APÊNDICE A11: Ensaio de tração das fibras de sisal – Hidróxido de Cálcio (30 ciclos). 
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APÊNDICE A12: Ensaio de tração das fibras de sisal – Água (30 ciclos). 
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APÊNDICE A13: Ensaio de tração das fibras de sisal – Hidróxido de sódio (30 ciclos). 
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APÊNDICE  B1: Curvas carga-deformação  de fibra de sisal submetida ao Ensaio de tração. 
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