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A utilização de fibras vegetais para melhoria do comportamento à tração e flexão dos 

compósitos cimenticios apresenta-se como uma alternativa promissora para a indústria 

da construção civil. Entretanto, devido a sua elevada absorção de água a interação fibra-

matriz e transmissão de esforços tornam-se comprometida. No presente estudo avaliou-

se o tratamento hidrotérmico em fibras de sisal e sua influência nas propriedades físicas 

e mecânicas deste material, bem como seu comportamento em compósitos cimentícios. 

Para as fibras, esta avaliação foi realizada através de ensaios de absorção de água, 

variação dimensional e tração direta. Ensaios de difração de raios-x e calorimetria 

diferencial de varredura auxiliaram na verificação da estrutura das fibras após o 

tratamento. A interação fibra-matriz foi avaliada através de ensaio de arrancamento. 

Compósitos foram desenvolvidos com um teor de 4% de fibras, em massa, e avaliados 

quanto à durabilidade com ensaios de flexão de placas após envelhecimento acelerado. 

Os resultados dos ensaios nas fibras demonstraram um aumento do índice de 

cristalinidade em até 13%, o que foi associado à redução da capacidade de absorção em 

até 28,36% e aumento de resistência de tração média de 6%. Quanto ao ensaio de 

arrancamento, verificou-se uma redução da tensão de aderência entre a fibra e a matriz, 

relacionado com a superfície menos rugosa das fibras tratadas. Este resultado refletiu no 

comportamento dos compósitos no ensaio de flexão e apresentou menores valores de 

tenacidade quando a fibra tratada foi utilizada como reforço.  
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The use of natural fibers to improve the tensile and flexural behavior of composites is a 

promising alternative for the civil construction industry. However, due to its water 

absorption capacity the fiber-cement bond interface become compromised. The present 

study evaluated the hydrothermal treatment in sisal fibers and its influence on the 

physical and mechanical properties of this material, as well as its behavior in 

cementitious composites. For the fibers, this evaluation was performed through water 

absorption test, dimensional variation and direct traction tests. In addition, X-ray 

diffraction tests and differential scanning calorimetry aided in verifying the structure of 

the fibers after treatment. The fiber-matrix interaction was evaluated by pullout test. 

Composites were developed with 4% fiber content, in mass, and evaluated for durability 

with flexural tests after accelerated aging. The results of the tests on the fibers showed 

an increase of the crystallinity index by up to 13%, which was associated with the 

reduction of the absorption capacity by up to 28.36% and increase of the average tensile 

strength of 6%. As for the pullout test, there was a reduction of the adhesion tension 

between the fiber and the matrix, related to the less rough surface of the treated fibers. 

This result reflected in the behavior of the composites in the flexural test and presented 

lower values of tenacity when the treated fiber was used as reinforcement. 
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1 INTRODUÇÃO 

As matrizes cimentícias apresentam bom comportamento quando solicitados por 

esforços de compressão, entretanto, quando se trata de esforços de tração ou flexão, 

estes materiais apresentam um desempenho inferior. Uma das formas de conferir maior 

resistência diante desses tipos de esforços é a adição de fibras como elemento de 

reforço. Este reforço tem como objetivo o aumento da capacidade de absorção de 

energia da matriz, atuando positivamente nas propriedades mecânicas dos compósitos 

(BENTUR; MINDESS, 1990). 

Este compósito melhorado, associado à praticidade e economia, vem fazendo com que 

as indústrias, em especial a da construção civil e automobilística, utilizem amplamente 

as fibras, principalmente as sintéticas como as de vidro e PVC. Entretanto, diante da 

crescente busca por matérias primas com baixo impacto ambiental vem incentivando a 

utilização de materiais alternativos. Um dos materiais alternativos às fibras sintéticas 

são as fibras vegetais. Ardanuy et al. (2015) destacaram como principais vantagens da 

utilização deste material a sua ampla disponibilidade, baixo custo, origem renovável e 

caráter atóxico. Em comparação com as fibras sintéticas, sua aplicação em larga escala 

pode incentivar a economia de comunidades locais (MOBASHER et al., 2012). Além 

disso, por apresentarem bom comportamento mecânico, boa resistência à tração, e 

capacidade de deformação, as fibras vegetais são compatíveis com alguns tipos de 

aplicações industriais como sua utilização para reforço de matrizes de polipropileno em 

plásticos automotivos em substituição às fibras de vidro (SILVA, 2010). Entretanto, 

quando utilizadas em matrizes cimentícias, sua composição química e aspectos 

morfológicos, interferem em fatores como durabilidade e aderência fibra-matriz 

impedindo a sua ampla aplicação. 

No que diz respeito à durabilidade, estudos desenvolvidos por Lima (2004), Mohr et al. 

(2007) e Melo Filho et al. (2013) comprovaram redução da degradação das fibras 

através da utilização de matrizes devidamente dosadas contendo adições pozolânicas. 

Este fato é decorrente da diminuição da alcalinidade do meio, que evita o 

desencadeamento da degradação do reforço vegetal pelo mecanismo do ataque alcalino. 

Além da durabilidade, a aderência fibra-matriz dos compósitos utilizando fibra natural é 

prejudicada diante da elevada capacidade de absorção de água das fibras. Esta 

capacidade de absorção provoca uma variabilidade dimensional deste reforço, 
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impossibilitando uma boa interface fibra-matriz, e comprometendo assim a transferência 

de esforços entre os dois materiais. Diante disto, estudos vêm sendo desenvolvidos no 

sentido de obter-se métodos de tratamentos que reduzam as elevadas taxas de absorção. 

Dentre os métodos de tratamentos existentes têm-se os químicos e os físicos.  

Os tratamentos químicos têm como principal mecanismo de ação, a aplicação de 

substâncias capazes de interagir com a superfície reativa das fibras, formando 

compostos hidrofóbicos (BLEDZKI e GASSAN, 1999). Benefícios como melhoria da 

estabilidade dimensional, e até potencialização de propriedades mecânicas, como 

aumento da resistência á tração e maior aderência fibra-matriz que tem sido observado 

por pesquisadores após o tratamento químico das fibras(FERREIRA et al., 2015; 

ZUKOWSKI et al., 2018). Entretanto, como observado por Fazeli et al. (2019), este tipo 

de tratamento apresenta desvantagens relacionadas ao custo e descarte dos produtos 

químicos utilizados. 

Diferentemente dos métodos químicos, os tratamentos físicos, por não utilizarem 

produtos químicos que podem proporcionam danos ao meio ambiente quando 

descartados, podem ser considerados ecoeficientes. Dentre estes podemos citar a 

hornificação e o tratamento hidrotérmico. O primeiro trata da aplicação de longos ciclos 

sucessivos de molhagem e secagem (BRANCATTO, 2008; CLARAMUNT et al., 2011; 

FERREIRA, 2012; BALLESTEROS, 2014). Já o tratamento hidrotérmico, utiliza água 

como meio reacional, em altas temperaturas, submetidos ou não a pressão (GOUANVÉ 

et al.,2006; ALIX et al., 2014). De acordo com os autores, os dois tratamentos 

demonstraram eficiência na redução de absorção de água das fibras. 

Deve-se ressaltar ainda que poucos são os estudos relacionados à aplicação dos 

tratamentos hidrotérmicos em autoclave de fibras vegetais para posterior utilização 

como reforço de matrizes cimentícias. Sabe-se que parâmetros como temperatura e 

pressão, interferem diretamente no comportamento das fibras. Sua principal vantagem 

em relação à hornificação recai sobre o menor tempo de tratamento, o que implica em 

redução do gasto energético e facilidade de aplicação em escala industrial.  

1.1 OBJETIVO GERAL 

O presente estudo tem por objetivo avaliar os efeitos do tratamento hidrotérmico, 

realizado em autoclave, nas propriedades das fibras de sisal e no comportamento 

mecânico e durabilidade dos compósitos cimentícios. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Avaliar a influência do tratamento hidrotérmico, realizado em autoclave, sobre as 

propriedades físicas e mecânicas das fibras; 

b) Verificar a aderência fibra-matriz para fibras submetidas ao tratamento; 

c) Estudar a influência do tratamento na durabilidade de compósitos após 

envelhecimento acelerado. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro apresenta um panorama 

geral da utilização de fibras vegetais, destacando os benefícios da sua aplicação na 

produção de compósitos, bem como problemas quanto à aderência fibra-matriz e 

durabilidade. Neste capítulo ainda são abordados os objetivos deste estudo. 

O capítulo 2 trata dos compósitos reforçados com fibras vegetais destacando os 

mecanismos de interação fibra-matriz, a forma como a composição química das fibras 

influencia nesta propriedade, bem como os tratamentos que podem ser realizados para 

atenuar a higroscopicidade das fibras. Discutem-se também questões envolvendo a 

durabilidade dos compósitos produzidos com este material. 

O capítulo 3 descreve o programa experimental utilizado ao longo desta pesquisa. São 

descritos os processos de beneficiamento e caracterização dos materiais, bem como 

processo de tratamento das fibras, desenvolvimento da matriz cimentícia e moldagem 

dos compósitos para realização dos ensaios. 

O capítulo 4 apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos para os ensaios 

realizados.  

O capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas ao final deste estudo. 

Por fim, seguem as referências consultadas para desenvolvimento deste trabalho.  



4 

 

2 FIBRAS VEGETAIS COMO REFORÇO DE MATRIZES CIMENTÍCIAS 

2.1 ADERÊNCIA FIBRA-MATRIZ 

O desempenho mecânico dos compósitos cimentícios está diretamente ligado a 

interação entre a matriz e o reforço fibroso, visto que o carregamento aplicado tende a 

ser transferido da matriz para as fibras por meio da interface fibra-matriz.  

Esse mecanismo de interação das fibras com a matriz apresenta etapas bem definidas, 

como as de decoesão, transferência de esforços através do efeito ponte de tensões, 

arrancamento ou ruptura da fibra por tensão de tração, exemplificados na Figura 1. Por 

isso, pode-se dizer que as características das fibras, da matriz e da interface entres estes 

dois elementos, ou seja, a sua zona de transição, influenciam diretamente nessa ligação 

(ABBAS et al., 2016). 

 

Figura 1 - Mecanismos de interação entre a fibra e a matriz (Adaptado de ABBAS, 2016) 

Durante os primeiros estágios de carregamento, a adesão entre a fibra e a matriz é 

considerada perfeita e supõe-se uma transferência elástica de tensões, não havendo 

qualquer tipo de escorregamento entre os dois materiais (FERREIRA, 2012; SANTOS 

2015). 

Após o surgimento das primeiras fissuras, as fibras passam a atuar como uma ponte, 

transferindo as tensões entre o compósito. A partir deste ponto é esperado a ocorrência 

de dois comportamentos típicos (Figura 2): (1) ruptura da fibra (segmento OAB), ou (2) 

processo de decoesão (trecho ACD) seguido de arrancamento (trecho DE). 

A curva carga-deslocamento OACD durante o ensaio de arrancamento (Figura 2), 

mostra que depois do mecanismo de transferência elástica (trecho OA), a força de 

cisalhamento adesional é superada, e o processo de decoesão é iniciado. Este processo 

pode ocasionar aumento do carregamento (trecho AC) devido à resistência friccional 
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(BENTUR e MINDESS, 1990). Após alcançar o carregamento de pico (ponto C), a 

carga decresce até a decoesão completa da fibra (ponto D). O comportamento de 

arrancamento, observado ao longo do trecho DE é governado pela força friccional da 

interface, e continua até que a fibra seja completamente arrancada da matriz.  

 

 

Figura 2 - Curva idealizada de arrancamento de fibras em matrizes cimentícias 

No caso da utilização de fibras vegetais, a elevada variação dimensional, associada a 

absorção de água deste material, provoca danos na interface fibra-matriz, 

comprometendo assim a aderência entre estes dois elementos (FERREIRA, 2012). 

Conforme ilustrado na Figura 3, antes mesmo da aplicação de qualquer tipo de 

carregamento, a fibra apresenta um descolamento da matriz cimentícia, que reduz 

drasticamente a sua capacidade de transmissão de esforços, comprometendo assim, o 

bom desempenho dos compósitos reforçados com esse tipo de fibra. 

 

Figura 3 - Efeito da elevada absorção de água na aderência fibra-matriz (FERREIRA, 2012) 
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Este caráter higroscópico, bem como outras propriedades físicas e mecânicas, está 

relacionado à composição química e morfologia das fibras vegetais. Consequentemente, 

o entendimento da estrutura deste material possibilita o desenvolvimento de tratamentos 

adequados para atenuação da higroscopicidade da fibra, além de possibilitar melhorias 

em algumas de suas propriedades mecânicas. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DAS FIBRAS VEGETAIS 

2.2.1 Composição química 

A celulose, hemicelulose e lignina são os três constituintes químicos principais das 

fibras vegetais. Na sua composição também estão presentes substâncias em teores 

menores como pectinas, ceras e outros compostos solúveis (BLEDZKI e GASSAN, 

1999). Na Tabela 1 apresenta-se a composição básica das fibras de sisal analisada por 

alguns autores. 

Tabela 1 - Composição básica das fibras de sisal 

Celulose Hemicelulose Lignina Pectinas Referência 

68,2 13,7 12,3 1,3 WEI, 2018 

65,0 12,0 9,9 - 
VENKATESHWARAN 

et al., 2011 

60,5 25,7 12,2 - FERREIRA et al., 2017 

 

A celulose é o principal constituinte das fibras lignocelulósicas. Trata-se de um 

polissacarídeo de estrutura cristalina, formado pela ligação de diversas unidades de 

glicose, conforme Figura 4, sintetizando as microfibrilas. As hidroxilas presentes em 

sua estrutura são responsáveis pelo elevado grau de empacotamentos das moléculas, 

uma vez que proporcionam ligações de hidrogênio intramolecular e intermolecular 

(PETROUDY, 2017; XU, 2010). Segundo Gram (1983), para fibras de sisal, o grau de 

polimerização da celulose pode chegar a valores como 25.000, o que significa grande 

resistência do arranjo cristalino da estrutura, quando comparado aos outros 

componentes das fibras. Um parâmetro associado a celulose e sua estrutura é o índice de 

cristalinidade que indica a quantidade de celulose encontrada em estado cristalino 

(NAVARRO, 2011). 
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Figura 4 - Estrutura química da cadeia celulósica (LIU;SUN, 2010) 

A hemicelulose, por exemplo, apresenta grau de polimerização de 50-200, sendo 

classificado como um polissacarídeo de baixo peso molecular e estrutura irregular 

(GRAM, 1983). Diferente da celulose, este componente é formado por várias unidades 

distintas de açúcares (SANTOS, 2015). Petroudy (2017) destacou que a sua principal 

função é a ligação entre as fibrilas de celulose e outros elementos da parede celular, 

como ligninas e pectinas. Esta ligação, celulose/hemicelulose, é considerada como o 

principal componente estrutural das fibrocélulas (BISMARCK et al., 2005). Devido ao 

elevado grupo de hidroxilas presentes em sua estrutura, conforme apresentado na Figura 

5, somado ao seu baixo grau de cristalinidade, esse polissacarídeo apresenta elevada 

capacidade de absorção de água (BOUSFIELD et al., 2018). 

 

Figura 5 - Estrutura química da hemicelulose do bagaço da cana de açúcar (REN;SUN, 2010) 

Em relação a lignina, estudo realizado por Bousfield (2018), caracterizou este 

componente como uma molécula de alta complexidade e estrutura amorfa, formada por 

constituintes aromáticos, conforme apresentado na Figura 6. Tem como principal função 

a ligação das paredes celulares, fornecendo rigidez à estrutura, entretanto não há 

comprovações de sua influência na resistência mecânica das fibras (XU, 2010; 

BOUSFIELD, 2018). 
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Figura 6 - Estrutura química da lignina (BLEDZKI e GASSAN, 1999) 

Sobre as pectinas, assim como a hemicelulose, são caracterizadas como polissacarídeos 

de baixo peso molecular, com estrutura irregular, contribuindo para o caráter hidrofílico 

das fibras vegetais (BOUSFIELD, 2018). Atua principalmente como agente cimentante 

nas paredes celulares, mantendo a união das fibrocélulas (ABIOLA, 2017). Em estudo 

realizado por Sedan et al. (2008) foi verificado que as pectinas presentes nas fibras 

utilizadas como reforço de matrizes cimentícias, apresentavam reatividade com o cálcio 

presente no meio. Esta reação era responsável pelo retardo no endurecimento da matriz, 

uma vez que promoveu a demora na formação de moléculas de silicato de cálcio 

hidratado. 

2.2.2 Morfologia 

Quanto à morfologia, as fibras vegetais apresentam um elevado grau de complexidade. 

Apesar das diferentes origens deste material, a sua estrutura básica é similar, diferindo 

quanto ao número de fibrocélulas, espessura das paredes celulares e área da seção 

transversal (FIDELIS et al., 2013).  

Cada fibra é formada por um conjunto de fibrocélulas, ligadas entre si através de uma 

matriz de hemicelulose e lignina na região denominada de lamela média (BENTUR e 

MINDESS, 1990). A estrutura das fibrocélulas é dividida em quatro partes, sendo elas, 

a parede primária, secundária, terciária e o lúmen, conforme Figura 7.  
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Figura 7 - Morfologia básica das fibras vegetais a) Seção transversal das fibro-células b) Microscopia 

eletrônica da seção transversal das fibras c) Esquema estrutural das paredes celulares (Adaptado de 

SILVA et al., 2009) 

Essas paredes celulares são formadas por fibrilas, ligadas entre si através de uma matriz 

de lignina. Conforme detalhamento realizado por Gram (1983), para fibras de sisal, as 

fibrilas das paredes primárias e secundárias apresentam estrutura reticulada. Já as 

paredes secundárias, organizam-se em espiral, sendo que para a parede externa (S1), o 

ângulo destes elementos em relação ao eixo longitudinal da fibra é de aproximadamente 

40º, e para a parede interna (S2) tem-se um ângulo mais acentuado de 18º. Cada fibrila é 

ainda constituída por um agrupamento de microfibrilas compostas por cadeias 

moleculares de celulose, conectadas por hemicelulose e pectinas (LIMA, 2004; 

FERREIRA, 2012; GIBSON, 2012). 

Um outro parâmetro que deve ser considerado é o ângulo de alinhamento das 

microfibrilas, que atua diretamente na ductilidade das fibras. As microfibrilas de 

celulose apresentam-se nas paredes celulares em uma estrutura de espiral, representado 

na Figura 8. Quando submetidas a esforços de tração, estas fibrilas tendem a se alinhar 

com o eixo da fibra, sendo que para ângulos maiores há maior capacidade de 

deformação, similar ao comportamento de uma mola em processo de alongamento. 

Baixos valores para o ângulo das microfibrilas representam, em geral, menor 
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capacidade de deformação, com maior rigidez e resistência à tração (PETROUDY, 

2017). 

 

Figura 8 - Representação do ângulo microfibrilar (Adaptado de LAU et al., 2018) 

 

2.2.3 Propriedades mecânicas e físicas 

As propriedades mecânicas e físicas das fibras vegetais estão diretamente associadas à 

sua composição química e estrutura morfológica. O entendimento destas relações é 

fundamental para o desenvolvimento de tratamentos visando a melhoria de propriedades 

específicas destas fibras. 

É importante destacar que estas propriedades são influenciadas por um conjunto de 

fatores. Komuraiah et al. (2014), em seu estudo, observou correlações entre as 

propriedades das fibras e a sua composição química e estrutura morfológica. Dentre os 

resultados obtidos pelos autores, foi verificado que quanto maior o teor de hemicelulose 

e lignina, menor a resistência à tração e módulo de elasticidade das fibras. Esta 

conclusão apresenta coerência ao analisar que o aumento da concentração destes 

componentes, está relacionado com um crescimento das fases amorfas do sistema. 

Entretanto, ao analisar a Tabela 2, com dados obtidos no estudo de Ferreira et al. 

(2017), em conjunto com a correlação realizada por Komuraiah et al. (2014) não é 

possível verificar uma compatibilidade entre os resultados, uma vez que a fibra de juta, 

mesmo apresentando menores teores de hemicelulose e lignina em comparação com as 

demais, obteve menor resistência à tração. 
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Tabela 2 - Composição química e propriedades de fibras vegetais (FERREIRA et al., 2017) 

 
Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 

Lignina 

(%) 

Índice de 

cristalinidade 

(%) 

Resistência 

à tração 

(MPa) 

Deformação 

na ruptura 

(mm/mm) 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Curauá 58,8 23,8 14,7 40 
632,14 

(138) 
0,021 (0,01) 38,1(18,01) 

Juta 74,4 15 8,4 33 
249,23 

(89,02) 

0,006 

(0,002) 
43,9(14,83) 

Sisal 60,5 25,7 12,2 33,33 
447,20 

(23,9) 
0,03(0,01) 20,16(3,52) 

 

Apesar de não serem os únicos fatores influentes, as propriedades mecânicas das fibras 

também apresentam grande correlação com seu índice de cristalinidade e o 

ângulo/orientação microfibrilar. De acordo com Petroudy (2017) as fibras para 

aplicação em fins estruturais devem apresentar altos teores de celulose e elevada 

cristalinidade, tendo em vista que este componente químico apresenta maior rigidez 

quando comparado aos demais constituintes. Ainda segundo o autor, os tratamentos 

químicos e físicos apresentam elevada capacidade de modificação destes parâmetros. 

Exemplo disto foi apresentado em estudo de Ferreira et al. (2017), que após realizar um 

tipo de tratamento físico em fibras de sisal, juta e curauá obteve um aumento de 

cristalinidade para um determinado número de ciclos de molhagem e secagem para 

todas as fibras analisadas, proporcionando assim ganhos na resistência à tração das 

mesmas. Os resultados para as fibras de sisal são apresentados na Tabela 3. Os autores 

observaram um aumento de 15% na cristalinidade das fibras de sisal tratadas em 

comparação com as fibras de sisal natural, o que resultou em um ganho de 36% na 

resistência à tração da primeira. 

Tabela 3 - Índice de cristalinidade e propriedades de fibras de sisal (FERREIRA et al., 2017) 

 

Índice de 

cristalinidade 

(%) 

Resistência à 

tração (MPa) 

Deformação 

(mm/mm) 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Sisal Natural 33,33 447,20(25,90) 0,03(0,01) 20,16(3,52) 

Sisal Tratado 38,52 608,00(23,10) 0,02(0,01) 22,17(2,65) 

 

Através da Tabela 3 também observou-se que o módulo de elasticidade das fibras é 

influenciado pelo índice de cristalinidade do material. Isto ocorre devido ao aumento de 

rigidez da estrutura que apresenta como consequência ganhos na resistência à tração e 

redução da sua capacidade de deformação. 

Quanto às propriedades físicas, a elevada capacidade de absorção de água deste material 

representa um grande obstáculo para sua aplicação em matrizes cimentícias. A variação 
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dimensional, provocada pelo processo de absorção de água e posterior retração, provoca 

uma perda de aderência entre a fibra e a matriz, fator que compromete a transferência de 

esforços entre estes dois materiais. Através da ilustração esquemática apresentada na 

Figura 9, observa-se como os grupos hidroxilas (-OH) e outros grupos polares presentes 

nos constituintes básicos das fibras proporcionam o seu inchamento ao incorporar em 

sua composição moléculas de água. 

 

Figura 9 - Ilustração esquemática do inchamento das fibras vegetais (FERREIRA et al., 2015) 

Como visto anteriormente, a hemicelulose é a maior responsável pelo caráter 

higroscópico das fibras vegetais, devido a sua estrutura irregular e presença de 

hidroxilas disponíveis para interação com as moléculas de água. Estudo realizado por 

Komuraiah et al. (2014) destacou que além da hemicelulose, teores de lignina também 

proporcionam um aumento na capacidade de absorção de água das fibras, uma vez que 

este componente apresenta estrutura favorável ao comportamento higroscópico. A 

Tabela 4 apresenta a composição química e capacidade de absorção de água para alguns 

tipos de fibras vegetais. 

Tabela 4 – Valores médios da composição química e absorção de água de fibras vegetais (Adaptado de 

MWAIKAMBO, 2006) 

 Sisal Juta Flax 

Celulose(%) 60,5 67,5 70,5 

Hemicelulose(%) 11,5 16 16,5 

Lignina(%) 8 9 2,5 

Pectina(%) 1,4 0,2 0,9 

Absorção de água (%) 14,00 17,00 12,00 

 

Através dos dados da Tabela 4, verificou-se que a maior absorção de água está 

associada a fibra de juta, seguida pelo sisal e flax. É importante observar que apesar das 
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fibras flax apresentarem maior teor de hemicelulose, sua capacidade de absorção de 

água é a menor. Este resultado confirma o exposto anteriormente, que as propriedades 

das fibras são influenciadas por um conjunto de fatores. Neste âmbito, ainda para esta 

fibra, é verificado o menor teor de lignina, que como citado por Komuraiah et al. (2014) 

também aumenta o caráter higroscópico das fibras vegetais. A mesma análise pode ser 

realizada para o sisal e juta. 

Para Onuaguluchi e Banthia (2016) outros fatores, além da composição química das 

fibras, contribuem para a capacidade de retenção de água como, por exemplo, a 

estrutura porosa das paredes celulares e a existência do lúmen. Diante do exposto, 

estudos sobre tratamentos superficiais vêm sendo desenvolvidos como forma de 

solucionar o problema de aderência fibra-matriz, provocado pela elevada capacidade de 

absorção de água e consequente variabilidade dimensional das fibras vegetais. 

 

2.3 TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 

A ampla aplicação dos reforços vegetais em matrizes cimentícias depende da adoção de 

técnicas eficientes para reduzir sua elevada variação dimensional. Este problema não 

apresenta ainda uma solução específica, e busca-se, atualmente, através de tratamentos 

físicos e químicos alcançar a melhoria destes parâmetros.  

2.3.1 Tratamentos químicos 

Os tratamentos químicos atuam na remoção de impurezas e modificação química da 

superfície da fibra, reduzindo a sua capacidade de absorção de água, e aumentando a 

rugosidade, tendo como consequência a melhoria da aderência fibra-matriz (ARSÈNE 

et al., 2017). Alguns tratamentos dessa natureza incluem a acetilação e o tratamento 

alcalino. 

2.3.1.1 Acetilação 

A acetilação consiste em um tratamento através da utilização de anidrido acético. Esse 

composto reage com as hidroxilas presentes nas paredes celulares, formando grupos 

acetilas, conforme equação 1, e fornecendo as fibras um caráter apolar, típico do 

composto formado (BESSADOK et al., 2007; LOPES et al., 2010).  
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Em estudo de Lopes et al. (2010), os autores realizaram acetilação em fibras de sisal, 

com tempos reacionais de 1h-3h, e temperaturas de 100ºC-120ºC. Para todos os tempos 

e temperaturas utilizados foi observada uma redução de até 50% na capacidade de 

absorção de água das fibras. Apesar do bom comportamento quanto à absorção de água, 

para as propriedades mecânicas, apenas as fibras acetiladas por 1h na temperatura de 

100ºC não apresentaram quedas significativas de tensão de tração, alongamento e 

módulo de elasticidade. Essa perda de desempenho mecânico foi associada pelos 

autores à degradação da estrutura das fibras. 

Esta degradação também foi observada em estudo de Bledzki et al. (2008). De acordo 

com os autores, a acetilação provocou a extração da lignina, degradação da celulose e 

consequente aumento das fases amorfas da estrutura. Morfologicamente, foi verificado 

que as fibras acetiladas (Figura 10b) apresentaram superfície livres de impurezas e ceras 

em comparação as fibras não tratadas (Figura 10a). Com o aumento do grau de 

acetilação aplicado, percebeu-se danos em sua estrutura (Figura 10c). 

  

 

Figura 10 - Efeito da acetilação em fibras flax a) Não tratadas b)Superfície lisa c)Danos provocados 

(BLEDZKI et al., 2008) 
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2.3.1.2 Tratamento alcalino 

Similar ao processo de acetilação, o tratamento alcalino utiliza soluções, sendo as de 

hidróxido de sódio ou cálcio as mais comumente utilizadas, para reação com os grupos 

hidroxila presentes na superfície das fibras, conforme esquematizado na equação 2 

(KABIR et al., 2012).  

                                                          (2) 

Estas reações formam moléculas com baixa hidrofilicidade, caracterizado na equação 

pelo grupo – O
-
Na

+
, reduzindo então a capacidade de absorção de água das fibras. 

Além disso, ocorre também, a remoção de frações de hemicelulose, lignina, pectina, 

ceras e óleos, tornando a superfície das fibras mais limpas e uniformes, o que favorece a 

aderência fibra-matriz (KABIR et al., 2012). Entretanto, caso a concentração da solução 

alcalina seja muito alta, pode ocorrer a remoção excessiva de lignina das fibras, 

causando danos em sua estrutura.  

Ferreira et al. (2015) verificaram a influência de diferentes tipos de tratamentos em 

fibras de sisal, entre eles o tratamento alcalino. Os autores utilizaram solução de 

hidróxido de cálcio em uma concentração de 0,73%, com tempo de imersão das fibras 

de 50 minutos. As fibras não passaram por processo de lavagem, mantendo os álcalis 

oriundos da solução em sua superfície, que passou apenas por processo de secagem ao 

ar por 24 horas. Após realização de difração de raios-x, foi observado um aumento do 

índice de cristalinidade, associado à remoção parcial de lignina e consequente redução 

das fases amorfas da fibra. Para a absorção de água, foi verificada uma redução de 

17,5% quando comparado com a fibra sem tratamento. Como citado anteriormente, a 

hemicelulose e lignina são os maiores contribuintes para o comportamento hidrofílico 

das fibras, e a sua remoção resulta em menor capacidade de absorção de água. Esse 

comportamento resultou em um aumento de 32% da resistência à tração direta das fibras 

comparada com a fibra natural. Este fator foi associado a remoção de materiais não 

celulósicos e impurezas localizadas entre as fibrilas.  

O estudo ainda realizou a verificação da aderência fibra-matriz das fibras tratadas. Foi 

observado um aumento da força de arrancamento, principalmente em decorrência da 

interação química entre a matriz cimentícia e o hidróxido de cálcio e carbonato de cálcio 

depositado na superfície da fibra ao longo do tratamento. O mesmo foi observado por 

Zukowski et al. (2018), conforme Figura 11. 
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Figura 11 - Deposição de Ca(OH)2 em fibras após tratamento alcalino (ZUKOWSKI et al., 2018) 

Em seu estudo, Zukowski et al. (2018) utilizaram fibras de curauá tratadas através de 3 

ciclos de imersão em água quente (80ºC) durante três horas, e fibras associando o 

tratamento térmico anterior com a imersão em solução alcalina de hidróxido de cálcio, 

com concentração de 1%. Para a resistência à tração, contrário ao encontrado por 

Ferreira et al. (2015), foi observada uma redução desta propriedade comparando com a 

fibra natural e a fibra lavada em água quente. Este comportamento foi decorrente do 

processo de degradação da hemicelulose e lignina, e degradação das ligações entre as 

fibrocélulas.  

Para o ensaio de arrancamento das fibras tratadas com solução alcalina, observou-se um 

aumento desta força, e maior aderência friccional, representada na Figura 12. Os autores 

relacionaram a ocorrência deste comportamento com a maior rugosidade da fibra após o 

tratamento alcalino.  

 

Figura 12 - Curvas de arrancamento (Adaptado de ZUKOWSKI et al., 2018) 



17 

 

Apesar dos tratamentos químicos apresentarem bons ganhos de aderência e até mesmo 

possíveis melhorias quanto à resistência à tração das fibras, existem riscos devido ao 

manuseio, além do elevado custo ligado dos reagentes químicos utilizados (FAZELI et 

al., 2019). Há ainda ressalvas quanto a questões relacionadas com a sustentabilidade e 

poluição ambiental, que tornam a utilização de produtos químicos em escala industrial 

menos atrativas, fator que incentiva a busca por métodos alternativos, como os 

tratamentos físicos. 

2.3.2 Tratamentos físicos 

Os tratamentos físicos envolvem a ação direta de temperatura, pressão e umidade, que 

modificam a superfície e a estrutura das fibras, sem grandes alterações em sua 

composição química. Podem ser citados nesta categoria, os tratamentos como 

hornificação e hidrotérmicos, envolvendo utilização de água quente e autoclaves. 

2.3.2.1 Hornificação 

O termo hornificação refere-se ao efeito provocado em polpas e fibras vegetais 

submetidas a sucessivos ciclos de molhagem e secagem. Apesar de não haver uma 

teoria consolidada sobre como as fibras são alteradas após o processo de hornificação, 

estudos destacam algumas possibilidades. 

Como analisado por Brancato (2008), as principais teorias estão relacionadas a 

formação de pontes de hidrogênio, também citadas por Claramunt et al. (2011). Após o 

processo de hornificação, durante o ciclo de secagem há uma perda de água entre as 

fibrilas, que resulta em diminuição da distância entre estes elementos, formando 

ligações de hidrogênio entre suas moléculas, o que aumenta o empacotamento das 

estruturas polissacarídeas (BALLESTEROS et al., 2017).  Este processo foi 

exemplificado por Brancatto (2008) através da Figura 13, sendo que A representa a fibra 

em seu estado seco, e C em seu estado totalmente saturado. Após a hornificação, os 

grupos hidroxilas disponíveis para reação formam pontes de hidrogênio entre as fibrilas 

e microfibrilas, reduzindo os pontos de reação com a água, e consequente expansão nos 

próximos ciclos de molhagem, conforme B e D. 
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Figura 13 - Modelo de absorção de água (BRANCATTO, 2008) 

A existência dessas novas pontes de hidrogênio após o processo de hornificação foi 

confirmada por Ferreira et al. (2015) através de espectroscopia de infravermelho 

(FTIR). 

A segunda teoria consiste na formação de ligações covalentes entre as moléculas de 

celulose, decorrentes da proximidade dessas cadeias após a perda de água e consequente 

formação de ligações cruzadas entre elas (BALLESTEROS, 2014). Exemplo deste tipo 

de ligação é a reação entre as hidroxilas e os grupos carboxílicos (BRANCATTO, 

2008). Ferreira et al. (2015) destacaram que a formação deste tipo de ligação resulta em 

aumento da rede de macromoléculas de lignina. Este mecanismo tem como 

consequência o aumento da interação entre a lignina, hemicelulose e celulose resultando 

em uma estrutura mais cristalina e com maior rigidez.  

Outra hipótese avaliada consiste na remoção de teores de hemicelulose, designado como 

o componente com maior higroscopicidade das fibras vegetais (CLARAMUNT et al., 

2010; POTT, 2004; BRANCATTO, 2008). A remoção deste composto pode ocorrer 

simplesmente através do seu processo de dissolução em água. 

Independente do real mecanismo durante este tipo de tratamento, dentre os benefícios 

da realização deste processo, observa-se uma redução do lúmen e expansão das paredes 

celulares, como observado na Figura 14, que confere uma menor capacidade de 

inchamento das fibras (FERREIRA, 2012). Em decorrência disto, há uma menor 

variação dimensional, promovendo uma melhoria na aderência fibra-matriz. 
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Figura 14 - Seção transversal da fibra de sisal hornificada (a e b) e natural (c e d) (FERREIRA, 2012) 

Ballesteros et al. (2017) ainda destacaram que este tipo de tratamento auxilia na 

durabilidade de fibras vegetais utilizadas em matrizes cimentícias. Este fato é resultado 

da menor absorção de água, e consequentemente, redução de produtos hidratados do 

cimento no interior do lúmen, que evita o processo de mineralização das fibras, e 

degradação da celulose por exposição a álcalis.   

Entretanto, os benefícios deste tratamento dependem do número de ciclos realizados. 

Santos et al. (2015) observaram a redução dos lúmens entre 6 e 10 ciclos. Porém, a 

partir de 20 ciclos de molhagem e secagem ocorreu o aparecimento de fissuras entre as 

fibrocélulas, indicando a dissolução da lignina e danos à estrutura da fibra. Para 30 e 34 

ciclos os autores destacaram a reabertura dos lúmens, e propagação de fissuras em seu 

interior. O surgimento desses danos nas fibras interferiu diretamente em seu 

comportamento mecânico. 
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Figura 15 - Efeito da hornificação em fibras de sisal após vários ciclos (SANTOS et al., 2015) 

Para 6 e 10 ciclos, houve uma queda de até 3% da resistência à tração em comparação 

com a fibra natural. Contudo, quanto maior o número de ciclos, mais expressiva foi a 

redução da resistência à tração, o que é consistente com os danos encontrados na análise 

morfológica das fibras. O mesmo desempenho foi observado durante ensaio de 

arrancamento, no qual as fibras tratadas com 6-10 ciclos apresentaram melhor 

desempenho que as tratadas por períodos acima desses. 

Ferreira et al. (2017) realizaram um estudo comparativo sobre o efeito de diferentes 

ciclos de hornificação em fibras de sisal, juta e curauá. As fibras foram inicialmente 

imersas em água durante período de 3 horas, e posteriormente secadas por 16 horas à 

80ºC. Após a secagem, e resfriamento até a temperatura de 22ºC o ciclo foi repetido 5 e 

10 vezes. Quanto à absorção de água foram verificadas reduções de 18%, 15% e 17%, 

para as fibras de curauá, juta e sisal, respectivamente. A análise da estrutura 

morfológica das fibras apresentou delaminação entre as fibrocélulas e a lamela média 

para as espécies juta e curauá. Este fato demonstra que o processo de fadiga provocado 

pelos ciclos de molhagem e secagem age diferentemente para cada tipo de fibra, em 

decorrência principalmente da composição química de cada uma. Os autores associaram 

este comportamento ao maior teor de celulose encontrado nas fibras de juta e curauá, e 

enrijecimento precoce desta estrutura, em comparação com as fibras de sisal, 

promovendo este dano estrutural. 
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Quanto ao comportamento mecânico foi observado um aumento de resistência à tração 

para as fibras hornificadas. Este resultado pode estar associado ao maior 

empacotamento da estrutura após o tratamento e aumento do índice de cristalinidade, 

também identificado pelos autores através de ensaio de difração de raios-x. Os 

resultados do ensaio de aderência fibra-matriz estão apresentados na Figura 16. Para as 

fibras de curauá, obteve-se um aumento expressivo da força de arrancamento para as 

fibras hornificadas por 5 ciclos, enquanto que para os 10 ciclos houve uma queda de seu 

desempenho. No caso da juta, para qualquer ciclo realizado houve redução da força de 

arrancamento, provavelmente provocado pelo processo de delaminação da fibra. Já as 

fibras de sisal apresentaram bom desempenho para ambos os ciclos utilizados. Segundo 

os autores, a melhoria da aderência adesional e friccional, e carga de arrancamento 

foram decorrentes do maior grau de empacotamento da fibra, menor absorção de água e 

consequente estabilidade dimensional do material. Foi ainda acrescentado que após os 

10 ciclos, a fibra de sisal apresentou superfície mais rugosa, favorecendo a aderência 

fibra-matriz.  

 

Figura 16 - Curvas típicas de arrancamento para (a) Curauá (b) Juta (c) Sisal (FERREIRA et al., 2017) 

Já Claramunt et al. (2011) realizaram apenas 4 ciclos de molhagem e secagem, onde foi 

utilizada saturação ao longo da noite, secagem em estufa à 60ºC por um período de 7 

horas, e processos mecânicos para separação das fibras entrelaçadas. Os autores 

utilizaram para este estudo fibras de algodão e polpa de celulose. A análise das fibras 

demonstrou o aumento do grau de cristalinidade para cada ciclo realizado, e a redução 

na retenção de água. Os compósitos que utilizaram as fibras hornificadas apresentaram 

melhor desempenho mecânico. Dentre os resultados encontrados, ocorreu aumento na 

flexão de 16% e na compressão de 10%, quando comparadas às fibras não tratadas. 
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Concluiu-se que a baixa absorção de água das fibras reduziu a degradação das mesmas, 

e por consequência houve menor perda da resistência em idades avançadas.  

Ballesteros et al. (2014) realizaram a mesma metodologia de Claramunt et al. (2011) 

para a hornificação de polpas de eucalipto branqueadas e não branqueadas. Foi 

observada pelos autores a redução de até 24,3% da absorção de água. Modificações 

morfológicas foram também percebidas devido à contração do lúmen, e aumento da 

rugosidade da superfície da fibra. Esta constatação, pode contribuir para melhorias na 

adesão fibra-matriz, e comportamento mecânico do compósito como observado nos 

estudos de Ferreira et al. (2012) e Claramunt et al. (2011). 

2.3.2.2 Tratamentos hidrotérmicos 

Além da hornificação, outros tipos de tratamentos físicos também podem ser aplicados 

às fibras vegetais. Dentre estes tratamentos encontram-se os hidrotérmicos, 

caracterizados pela utilização de água em seu meio reacional, à temperaturas elevadas, e 

podendo ou não estar associado à aplicação de pressão. A utilização de água torna o 

tratamento econômico, de fácil aplicação e sem riscos ao meio ambiente (PATEL et al., 

2016).  

De acordo com Pott (2001), este tipo de tratamento pode aumentar a cristalinidade da 

celulose, e promover a remoção parcial da hemicelulose, reduzindo a capacidade de 

absorção de água das fibras, dependendo da pressão e temperatura aplicada. Porém, 

quando alcançadas temperaturas superiores a 120ºC, verifica-se um aumento de rigidez 

da fibra e perda da sua resistência mecânica. Tal fato está relacionado com a redução do 

grau de polimerização da celulose. 

Ajouquim et al. (2018) utilizaram tratamento hidrotérmico em fibras alfa, e 

comprovaram o citado por Pott (2001). O tratamento consistiu na imersão das fibras em 

água fervente, variando os períodos de imersão entre 5 min, 15 min, 30 min, 60 min, 2h 

e 4h. Após esta etapa as fibras foram lavadas para remoção de possíveis impurezas de 

sua superfície e secas ao ar por período de 48 horas. Os autores observaram que para as 

fibras tratadas até 60 minutos, houve um aumento da cristalinidade das fibras, 

decorrente da possível dissolução dos componentes amorfos. Análise realizada por 

espectroscopia de infravermelho apontou que até os 60 minutos, houve a remoção 

parcial de elementos como hemicelulose e lignina, tendo seus teores completamente 

eliminados a partir das 2 horas de tratamento. Contudo, ao elevar o tempo de exposição 
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das fibras à agua quente a ocorrência de despolimerização da celulose reduziu 

expressivamente os seus valores de índice de cristalinidade.  

A análise morfológica das fibras tratadas demonstrou que para períodos de 5 e 15  

minutos (Figura 17b e c) a superfície das fibras apresenta ainda teores significativos de 

ceras e outras impurezas. Entre 30, 60 e 120 minutos (Figura 17d, e, f) a superfície da 

fibra mostrou-se mais homogênea e com maior rugosidade, o que favoreceria a 

aderência desta fibra com uma matriz polimérica ou cimentícia, por exemplo.  

 

Figura 17 - Microscopia eletrônica de fibras alfa a)Não tratada b) 5 min c) 15 min d) 30 min e) 60 min f) 

2h (AJOUQUIM et al., 2018) 

Os tratamentos hidrotérmicos realizados em autoclave, apresentam poucos estudos 

relacionados à sua aplicação em matrizes cimentícias. Hamid e Abdelmadjid (2016) 

avaliaram o tratamento em autoclave de fibra de dendê, com diâmetro médio de 0,55 

mm. Os autores compararam este tratamento ao alcalino utilizando solução de hidróxido 

de sódio. Quanto ao comportamento sobre tração direta, as fibras tratadas em autoclave 

apresentaram desempenho superior àquelas não tratadas. Por outro lado, durante o 

ensaio de arrancamento da matriz cimentícia, verificou-se uma redução de 25% da 

tensão de aderência. Este resultado foi associado à modificação da estrutura da fibra, 

apresentando aspecto menos rugoso que a fibra não tratada. Entretanto, segundo os 

autores, do ponto de vista ambiental, o tratamento em autoclave apresenta maiores 

benefícios comparados ao alcalino.  

Marais et al. (2005) compararam o comportamento quanto a absorção de água de fibras 

vegetais tratadas em autoclave, em tempos de 30 minutos e temperaturas de 130°C, ou 

através de aplicação de plasma. Os autores explicaram que durante o tratamento em 
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autoclave, a despolimerização da hemicelulose, lignina e pectina formaram uma resina 

resistente a água que mantém as microfibras de celulose unidas. Mesma observação foi 

realizada em estudo de Gouanvé et al. (2006). Além da observação anterior, Gouanvé et 

al. (2006) observaram que, para uma mesma pressão, o tempo de duração do tratamento 

influenciou diretamente na profundidade de camadas que o mesmo pode alcançar. 

Alix et al. (2014) relataram que a presença de pectinas nas paredes primárias e 

secundárias das fibras aumentaram a capacidade de troca catiônica e absorção de água, e 

que o tratamento em autoclave pode diminuir o teor deste componente nas fibras. Os 

autores realizaram tratamento em autoclave durante 30 minutos em três diferentes 

pressões e temperaturas: 0,5 bar - 112ºC; 1 bar - 120ºC; 2 bars - 134ºC. Foi verificado 

que o tratamento a 0,5 bar apenas alterou a superfície da fibra e modificou levemente o 

teor pectinas. Para pressões de 1-2 bars ocorreu uma remoção significativa deste 

composto, promovendo uma queda da capacidade de sorção de água das fibras, 

modificando até mesmo as paredes mais internas.  

Um resumo das temperaturas e pressões utilizadas pelos autores durante o tratamento 

em autoclave está resumido na Tabela 5. Estes dados serviram como base para escolha 

dos parâmetros de tratamento da fibra que será utilizado neste estudo. 

Tabela 5 - Especificação de tempos, pressões e temperaturas de estudos avaliados 

 
Alix et al. 

(2014) 

Marais et al. 

(2005) 

Gouanvé et al. 

(2006) 

Hamid e 

Abdelmadjid 

(2016) 

Tempo (min) 30 30 30-60-90 30 

Temperatura 

(ºC) 
112-120-134 130 130 130 

Pressão (bar) 0,5-1,0-2,0 
Não 

especificado 

Não 

especificado 
2 

Etapa de 

secagem 
Não realizada 

Estufa a 130ºC 

por 2 h 

Estufa a 130ºC 

por 2 h 
Não realizada 

 

2.4 DURABILIDADE DOS COMPÓSITOS CIMENTICIOS REFORÇADOS COM 

FIBRAS VEGETAIS 

As fibras vegetais apresentam baixa durabilidade quando expostas a ambientes 

alcalinos, o que resulta na perda de sua capacidade de reforço. Este processo é 

decorrente de três mecanismos distintos de deterioração da fibra. O primeiro deles 

refere-se a degradação da hemicelulose e lignina, que enfraquece a ligação entre as 

fibrocélulas (GRAM, 1983; TOLEDO FILHO, 2000), conforme ilustrado na Figura 18.  
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Figura 18 - Degradação da hemicelulose e lignina das fibras em meio alcalino (GRAM, 1983) 

O segundo mecanismo consiste no processo de mineralização das fibras, onde os 

produtos hidratados do cimento migram para o interior do lúmen, provocando o 

enrijecimento das fibras, redução da capacidade de deformação e tornando seu 

comportamento frágil (SILVA, 2010). E o terceiro processo refere-se a ocorrência da 

hidrólise alcalina da celulose, que provoca degradação das moléculas de celulose, 

reduzindo seu grau de polimerização e resistência (GRAM, 1983; TOLEDO FILHO et 

al., 2000; WEI, 2018). O efeito destes mecanismos de degradação na estrutura da fibra 

podem ser melhor visualizados através da análise da Figura 19. 

 

Figura 19 - Microestrutura de fibras de sisal expostas a degradação em matriz cimentícia a) Degradação 

de lignina b) Degradação da hemicelulose c) Degradação da celulose d) Fibra após hidrólise alcalina da 

celulose (WEI, 2018) 

Para melhoria da durabilidade dos compósitos cimentícios reforçados com fibra vegetal, 

alguns dos métodos mais citados pela literatura são o pré-tratamento das fibras, através 

dos métodos já citados neste trabalho, a modificação da matriz (WEI, 2014; TOLEDO 

FILHO et al., 2003) ou a combinação destas duas ações conforme estudos realizados 

por Ferreira (2012) e Santos (2015).  
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A avaliação da eficiência destes métodos na durabilidade dos compósitos é realizado 

através de ensaios de flexão em corpos de prova submetidos a processo de 

envelhecimento acelerado. Alguns dos métodos utilizados são ciclos de molhagem e 

secagem (LIMA; TOLEDO FILHO, 2008; WEI; MEYER, 2016), envelhecimento 

devido a exposição ao tempo (ZUKOWSKI et al., 2018), ou ainda através de imersão 

dos corpos de prova em água quente (GRAM, 1983; WEI, 2014). 

Estudo realizado por Gram (1983) correlacionou o tempo de imersão em água quente 

com o tempo equivalente para diferentes climas, conforme Tabela 6. 

Tabela 6 - Tempo de imersão x tempo equivalente em ambiente com diferentes climas (GRAM, 1983) 

Número de dias imerso em 

água quente (50ºC) 
Climas tropicais (Nigeria) Clima Suiço 

7 dias 96 dias 4 anos 

21 dias 288 dias 12 anos 

53 dias 2 anos 32 anos 

83 dias 3 anos 50 anos 

 

Segundo o autor, este método foi desenvolvido para aplicação em matrizes cimentícias 

reforçadas com fibras de vidro. Todavia, como a fibra de vidro apresenta problemas 

similares ao da fibra vegetal devido a alcalinidade do meio, a utilização deste método 

torna-se apropriada para ambos os casos. De acordo com Wei (2014) este método de 

envelhecimento acelera a deterioração das fibras vegetais e também da matriz 

cimentícia.  

Resultados apresentados por este autor indicaram que compósitos reforçados com fibra 

natural utilizando matrizes livres de hidróxido de cálcio, apresentam poucas variações 

quanto ao comportamento à flexão dos compósitos após processo de envelhecimento 

acelerado. Já no caso de utilização de matrizes contendo apenas cimento Portland, o 

processo de degradação das fibras ocorre de forma a reduzir significativamente a 

resistência do material durante o envelhecimento. 

Resultado similar foi encontrado por Lima e Toledo Filho (2008), onde foi verificada a 

eficiência da substituição de 30% de cimento Portland por metacaulinita. Os autores 

realizaram ensaio de flexão em placas que passaram por processo de envelhecimento 

acelerado através de ciclos de molhagem e secagem. O resultado obtido encontra-se na 

Figura 20. 
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Figura 20 - Curva carga x deslocamento para compósitos  antes e após envelhecimento acelerado a) 

Matriz sem adição de metacaulinita b)Matriz com 30% de metacaulinita (LIMA e TOLEDO FILHO, 

2008) 

Observou-se que para os compósitos utilizando matriz sem adição de metacaulinita, o 

comportamento pós-pico após os ciclos é alterado significativamente, sendo que para 25 

ciclos as fibras utilizadas não apresentam qualquer tipo de contribuição mecânica. Já 

para os compósitos utilizando matriz com 30% de metacaulinita a curva carga x 

deslocamento permanece inalterada, comprovando a integridade das fibras embebidas 

nesta matriz.  

O mesmo resultado positivo foi observado por Wei e Meyer (2016) ao utilizar 30% de 

cinza de casca de arroz em substituição ao cimento Portland. Os autores ainda 

destacaram a melhoria das propriedades mecânicas da matriz devido ao efeito fíler 

provocado pela adição mineral.  

Em seu estudo, Melo Filho et al. (2013) apresentou o efeito dos ciclos de 

envelhecimento em fibras de sisal expostas a uma matriz composta por cimento 

Portland e metacaulinita, e outra composta apenas por cimento Portland, conforme 

Figura 21. A fibra em matriz livre de hidróxido de cálcio e submetida a ciclos de 

envelhecimento (Figura 21b) apresentou-se íntegra, similar à amostra não envelhecida 

(Figura 21b). Já as fibras expostas matriz constituída puramente de cimento Portland 

apresentam sinais claros de degradação da sua parede celular. 
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Figura 21 - Efeitos de ciclos de envelhecimento realizado através de molhagem e secagem (a) Amostra 

não envelhecida (b) Fibra em matriz livre de hidróxido de cálcio após 25 ciclos de molhagem e secagem 

(c) e (d) Fibra em matriz de cimento Portland (MELO FILHO et al., 2013) 

Poucos estudos apresentam a avaliação da durabilidade de compósitos cimentícios 

reforçados com fibras tratadas. Dentre eles, pode-se citar o de Santos (2015) e 

Zukowski et al. (2018).  

No estudo realizado por Santos (2015) foi realizado tratamento das fibras através de 

aplicação de filme biopolimérico constituído por acetato de celulose. A avaliação de 

durabilidade foi realizada em compósitos com 4% de fibra submetidos a 10 ciclos de 

molhagem e secagem. A autora verificou a redução da resistência à flexão dos 

compósitos com fibras tratadas em 51%, e concluiu que apesar de reduzir a capacidade 

de absorção de água das fibras, o tratamento não foi capaz de inibir a degradação da 

interface fibra-matriz. 

Diferente de Santos (2015), Zukowski et al. (2018) realizou tratamento alcalino em 

fibras de curauá, submetendo amostras para ensaio de tração direta e arrancamento, ao 

ambiente durante 6 e 12 meses. Assim como o resultado anterior, foi verificado pelos 

autores uma redução na tensão de aderência entre a fibra tratada e a matriz após o 

processo de envelhecimento. Os autores associaram este resultado a desfibrilação e 

aumento do espaço entre a fibra e a matriz, em decorrência de processo de fadiga 

provocado pela variação de umidade. 

Conforme estudos apresentados anteriormente, apesar dos tratamentos utilizados 

apresentarem boa capacidade de redução da absorção de água da fibra, o 
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comportamento quanto à aderência fibra-matriz não apresentou resultados satisfatórios. 

Por conta disso torna-se importante a avaliação da durabilidade no presente estudo, 

tendo em vista que este parâmetro não foi avaliado ainda para o tratamento hidrotérmico 

em autoclave.   
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Os experimentos foram realizados nos laboratórios de Tecnologia (LABOTEC) da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Laboratório de Ensaios em Durabilidade 

dos Materiais (LEDMa/UFBA) e Laboratório de Estruturas (COPPE/UFRJ), sendo 

dividido em três etapas. 

A primeira etapa consistiu no tratamento das fibras em autoclave e posterior 

caracterização do material tratado e não tratado quanto ao seu comportamento físico e 

mecânico, conforme esquematizado na Figura 22. 

 
Figura 22 - Primeira etapa do procedimento experimental 

Durante a segunda etapa foi realizada a verificação da aderência da fibra natural e de 

todas as fibras que receberam os diferentes tratamentos, com uma matriz inicial, cuja 

composição será descrita posteriormente. A partir dos resultados obtidos, foi realizada 

uma nova dosagem da matriz, de forma a obter-se maior espalhamento, seguida de novo 

ensaio de arrancamento, utilizando a fibra tratada que apresentou melhores propriedades 

físicas e mecânicas e a fibra natural. 

Na última etapa, verificou-se a durabilidade dos compósitos através de ensaios de flexão 

4 pontos para amostras submetidas ao envelhecimento acelerado, moldados utilizando 

fibra tratada e natural para comparação. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

3.1.1 Aglomerantes 

O cimento Portland utilizado foi o CPII-F 32, sendo sua escolha devido a inexistência 

de material pozolânico em sua composição, não influenciando assim na composição da 

matriz. Os valores obtidos bem como as normas utilizadas para verificação da 

resistência a compressão e massa específica encontram-se na Tabela 7. Os valores estão 

em consonância com os limites estabelecidos pela NBR 11578 (ABNT, 1991). 

Tabela 7 - Propriedades físicas e mecânicas do cimento Portland CPII-F 32 

PROPRIEDADE AVALIADA RESULTADO OBTIDO 

Resistência à compressão – 

NBR 7215 (ABNT, 1996) 

3 dias 17,47 MPa 

7 dias 21,79 MPa 

28 dias 32,35 MPa 

Massa específica – NBR NM 23 (ABNT, 2001) 3,06 g/cm³ 

 

A composição química e massa específica da cinza volante e sílica ativa foram 

determinadas através de análises termogravimétricas no equipamento modelo SDT 

Q600 TGA/DTA/DSC Simultâneo da TA Instruments, do laboratório de análises físico-

químicas da COPPE/UFRJ. A caracterização encontra-se descrita na Tabela 8. 

Tabela 8 - Propriedades físicas e composição química da cinza volante 

 Composição SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO TiO2 SO3 ZrO2 Outros 

Cinza 

Volante 

Teor (%) 53,33 33,23 4,96 3,44 2,06 1,38 1,26 0,1 0,24 

Massa específica  1,98g/cm³ 

Sílica 

Ativa 

Teor (%) 95,3 0,04 0,49 1,33 0,22 0,35 0,17 0,17 0,18 

Massa específica  2,11g/cm³ 

3.1.2 Areia 

Foi utilizada areia fina quartzosa, proveniente do município de Alagoinhas-BA. Sua 

caracterização foi realizada seguindo os critérios das normas citadas na Tabela 9 que 

também apresentam os resultados obtidos para os respectivos ensaios. Este material foi 

peneirado, de forma a utilizar-se apenas partículas menores que 1,2 mm, devido a 

influência da granulometria do agregado na dispersão e comportamento das fibras nos 

compósitos cimentícios (MELO FILHO, 2012; MAGALHÃES et al., 2014).  
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Tabela 9 - Caracterização da areia fina quartzosa 

PROPRIEDADE AVALIADA RESULTADO OBTIDO 

Dimensão máxima característica – NBR NM 

248 (ABNT, 2003) 
1,2 mm 

Módulo de finura – NBR NM 248 (ABNT, 

2003) 
1,77 

Teor de material pulverulento – NBR NM 46 

(ABNT, 2003) 
2,1% 

Absorção de água – NBR NM 30 (ABNT, 

2001) 
0,1% 

Massa específica – NBR NM 52 (ABNT, 

2009) 
2,62 g/cm³ 

3.1.3 Agente modificador de viscosidade 

Devido a possibilidade de exsudação e segregação, e como forma de manter a 

coesividade da matriz autoadensável, foi utilizado agente modificador de viscosidade 

(VMA) Rheomac UW 410.  

3.1.4 Superplastificante 

Para garantir o caráter autoadensável da matriz cimentícia, favorecendo a dispersão das 

fibras no compósito, foi utilizado superplastificante de terceira geração a base de éter 

policarboxílico (Adiment Premium). Este material apresenta teor de sólidos de 30% e 

massa específica de 1,09 g/cm³, conforme dados do fabricante. 

3.1.5 Fibra de Sisal 

As fibras de sisal utilizadas neste estudo foram obtidas no município de Valente-BA.  

O processo de beneficiamento desta fibra consistiu na sua lavagem em água a 50ºC, 

para remoção de resíduos oriundos do processo de extração, como açúcares e 

mucilagens. Após a lavagem as fibras foram secas em estufa a 80ºC por 24 horas, 

escovadas para alinhamento e ensacadas para posterior processo de tratamento. 

3.1.6 Água 

A água utilizada para produção das matrizes cimentícias apresentadas neste estudo foi 

proveniente da rede de abastecimento da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Caracterização física e mecânica das fibras de sisal 

3.2.1.1 Tratamento das fibras 

Foi realizado tratamento hidrotérmico em autoclave vertical modelo Phoenix Luferco 

AV-75, com capacidade de 75 litros. Utilizaram-se pressões de 1,0 e 1,5 atm, aplicadas 

em tempos de 30,60 e 90 minutos, similar ao método utilizado por Marais et al. (2005).  

As fibras tratadas foram denominadas conforme Tabela 10.  

Tabela 10 - Denominação das fibras tratadas 

NOMENCLATURA 
TEMPO DE 

TRATAMENTO (min) 

PRESSÃO 

(atm) 

T30P10 30 1,0 

T60P10 60 1,0 

T90P10 90 1,0 

T30P15 30 1,5 

T60P15 60 1,5 

T90P15 90 1,5 

Após tratamento as fibras foram secas em estufa com temperatura de 80ºC durante 24 

horas, e ensacadas para posterior realização dos ensaios. 

3.2.1.2 Capacidade de absorção de água  

O ensaio de capacidade de absorção de água foi realizado conforme metodologia 

utilizada por Santos (2015). Foi cortado aproximadamente 1g de fibras tratadas e não 

tratadas com comprimento de 30 mm. Estas fibras passaram por processo de secagem 

em estufa a 80ºC, até alcançar a constância de massa. Após resfriamento e obtenção do 

seu peso seco, as fibras foram imersas em água e submetidas a pesagens em períodos de 

24 horas durante 8 dias. O processo descrito está ilustrado na Figura 23. 
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Figura 23 - Ensaio de absorção: a) Pesagem da amostra para cada tipo de fibra b) Secagem em estufa c) 

Imersão em água 

Para realizar a pesagem após imersão, as fibras foram retiradas da água e secas 

superficialmente com auxílio de papel absorvente. 

A absorção de água (A) das fibras de sisal analisadas foi calculada através da equação 3: 

      
      

  
                                                          (3) 

Em que Ps corresponde ao peso da fibra seca em estufa e Pu o peso úmido (após 

imersão em água durante período determinado de tempo). 

3.2.1.3 Variação dimensional 

Para o ensaio de variação dimensional foram separadas três amostras de fibras por 

tratamento. Cada amostra consistiu em uma única fibra com 50 mm de comprimento. 

Assim como o ensaio de absorção, essas amostras foram secas em estufa, a 80ºC, até 

alcançar a constância de massa.  

Uma vez secas, as amostras tiveram seus diâmetros medidos em um ponto específico, 

através de microscópio binocular com câmera acoplada, modelo Quimis Q7708S-4, com 

magnitude de aumento de 40x (Figura 24a). As medidas foram realizadas através do 

programa Motic Image Plus 2.0. O ponto escolhido para tal medição localizou-se a 

1mm de distância da extremidade da fibra (Figura 24b). Posteriormente as amostras 
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foram imersas em água, sendo novas medidas realizadas a cada 24 horas, por um 

período de 8 dias.  

  

(a) (b) 

Figura 24 - Ensaio de variação dimensional (a) Microscópio ótico utilizado (b) Distância para ensaio de 

variação dimensional 

3.2.1.4 Tração direta 

O ensaio de tração direta foi realizado em uma máquina de ensaios universal estática 

servo-elétrica modelo Autograph AG-IC, da Shimadzu, com capacidade de carga de 100 

kN e faixa de carga de 1 kN, acoplada a um microcomputador com software Trapezium-

X. A velocidade de deslocamento da ponte foi de 2 mm/min.  

Para cada tipo de tratamento, foram preparadas 20 amostras com comprimento de 30 

mm, e 20 amostras com comprimento de 50 mm. Os corpos de prova foram montados 

de acordo com a ASTM C1557, sendo as fibras coladas em molde de papel para 

melhoria do alinhamento com as garras superiores e inferiores da máquina de ensaio 

universal, conforme Figura 25.  

 
Figura 25 – Molde e alinhamento da fibra nas garras para ensaio de tração direta 

Após a preparação dos moldes, foi realizado o cálculo do diâmetro médio das fibras. 

Este cálculo foi feito a partir de três medidas ao longo do comprimento da fibra, 
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utilizando para isto mesmo microscópio e software utilizado para medição do diâmetro 

durante ensaio de variação dimensional. 

A análise da resistência à tração das fibras ainda foi realizada através da aplicação da 

distribuição de Weibull, que tem por objetivo avaliar o grau de variabilidade dos 

resultados analisados. Esta variabilidade pode ser associada a defeitos ao longo da fibra, 

bem como diferenças associadas a sua microestrutura (SILVA et al., 2008; FIDELIS et 

al., 2013). De acordo a análise de Weibull, a probabilidade de sobrevivência das fibras 

para uma determinada tensão (σ) é dada pela equação 7: 

         - 
 

  
                                                      (7) 

Onde m é o módulo de Weibull, σo a resistência característica, que corresponde a 

             . A classificação das resistências das fibras é realizado através do 

estimador dado pela equação 8. 

        
 

   
                                                         (8) 

Onde       é a probabilidade de sobrevivência correspondente a i-ésima resistência e N 

o número total de fibras testadas. Realizando substituição entre as equação 7 e 8, obtém-

se a equação 9.  

      
   

     
       

 

  
                                                   (9) 

Através da plotagem do gráfico       
   

     
  versus    

 

  
 , a inclinação da linha de 

tendência linear corresponde ao módulo de Weibull “m”, sendo que quanto maior o 

valor deste parâmetro, menor a variabilidade do resultado analisado. 

A deformação da fibra foi calculada baseada no deslocamento da ponte, e sua 

resistência à tração direta obtida através da razão entra a força máxima de tração para 

ruptura e o valor médio de seu respectivo diâmetro. O seu módulo de elasticidade foi 

determinado posteriormente através da inclinação da reta do gráfico tensão-deformação 

obtido após ensaio de tração direta da fibra. 

3.2.1.5 Micrografia eletrônica de varredura (MEV) 

A superfície das fibras tratadas e não tratadas foram analisadas através de microscopia 

eletrônica, em microscópio JEOL, modelo JSM 6510, com voltagens de aceleração de 

2,1-15kV, pertencente ao Laboratório de Estruturas da COPPE/UFRJ.  
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Para realização das análises, as amostras foram imersas em água por 24 horas para 

posterior corte com lâminas de aço inox, seguido de secagem em estufa a 40ºC por 30 

minutos. 

3.2.1.6 Difração de raios-X (DRX) 

As difrações de raios-x foram realizadas em difratômetro utilizando tubo de cobre e 

filtro de níquel, do Laboratório de Durabilidade de Materiais, da Universidade Federal 

da Bahia. A preparação das amostras consistiu no corte das fibras em pequenos pedaços, 

deposistados em porta-amostras de acrílico. 

O índice de cristalinidade (IC) foi calculado através dos valores de intensidade 

correspondentes a fase cristalina (Icr) e amorfa (Im), de acordo com método utilizado por 

Ferreira et al. (2015) e Kaushik et al. (2012), representado na equação 4. 

   
       

   
                                                              (4) 

3.2.1.7 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

Para realização desta análise térmica foi utilizado equipamento TA Instruments, modelo 

Q10 (Figura 26), com fluxo de nitrogênio de 20mL/min e razão de aquecimento de 

10ºC/min. A faixa de temperatura analisada foi de 40ºC a 400ºC. As amostras foram 

preparadas com aproximadamente 2 gramas de fibra seladas hermeticamente em 

cadinhos de alumínio de forma a evitar a evaporação de água durante a análise.  

 

Figura 26 - Calorímetro diferencial de varredura 
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3.2.2 Aderência fibra-matriz 

A aderência fibra-matriz após o processo de tratamento em autoclave foi avaliada 

através do ensaio de arrancamento. A primeira etapa para execução deste ensaio 

consistiu na definição da matriz a ser utilizada, levando em consideração critérios como 

durabilidade e fluidez.  

3.2.2.1 Determinação da matriz 

Como forma de melhorar a durabilidade de compósitos com fibras vegetais, deve-se 

garantir uma matriz livre de hidróxido de cálcio. Por este motivo, a matriz selecionada 

para este estudo foi preparada com os mesmos teores de adições minerais de Roque 

(2015). 

Ao longo do estudo foram produzidas duas matrizes distintas, cuja única variação 

consistiu na alteração do teor de superplastificante e agente de viscosidade de forma a 

melhorar o espalhamento final da matriz, fator este que segundo Abbas et al. (2016) 

interfere na aderência fibra-matriz.  

A matriz inicial (M1) foi produzida na proporção 1,0: 0,2: 0,8: 2: 0,4 (cimento: sílica 

ativa: cinza volante: areia fina: água). Foi utilizado teor de 0,6% de superplastificante e 

0,07% de agente modificador de viscosidade, em relação à massa de cimento. A 

homogeneização da mistura foi realizada da seguinte forma: 

 Introdução de água e superplastificante na cuba; 

 1 minuto e 30 segundos para adição de aglomerantes (previamente 

homogeneizados) – Velocidade baixa; 

 2 minutos e 30 segundos para adição da areia fina – Velocidade baixa; 

 1 minuto e 30 segundos de homogeneização da mistura – Velocidade alta; 

 2 minutos e 30 segundos de repouso, sendo os primeiros 45 segundos para 

raspagem de material acumulado; 

 Adição do agente modificador de viscosidade; 

 2 minutos de homogeneização final da mistura – Velocidade alta. 

A argamassadeira utilizada apresenta velocidade de rotação de 136 rpm em velocidade 

baixa e 281 rpm em velocidade alta e capacidade volumétrica de 20 litros.  
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A matriz final (M2) foi produzida com a mesma proporção de materiais e através do 

mesmo processo de homogeneização, variando o teor de superplastificante para 1,1% e 

agente modificador de viscosidade para 0,09%.  

A consistência das matrizes foi medida através do espalhamento na flow table. Para o 

estado endurecido foram realizados ensaios para determinação da massa específica 

através dos critérios estabelecidos pela NBR 9778 (ABNT, 2005) e resistência à tração 

na flexão e compressão, conforme NBR 13279 (ABNT, 2005). As amostras utilizadas 

foram submetidas à cura úmida e ensaiadas aos 28 dias de idade. 

3.2.2.2 Ensaio de arrancamento 

O ensaio de arrancamento foi realizado com a matriz inicial (M1) e amostras de fibra 

natural e fibras tratadas para pressões de 1,0 e 1,5 atm com tempos de 30, 60 e 90 

minutos.  

A moldagem dos corpos de prova para ensaio de arranchamento foi realizado utilizando 

molde acrílico, com suporte para fixação de tubos de PVC com 20 mm de comprimento 

de embebimento, conforme Figura 27a, e fibras com 10 cm de comprimento, seguindo o 

método utilizado por Ferreira et al. (2012) e Santos (2015). O diâmetro médio das fibras 

foi calculado através do mesmo procedimento utilizado para o ensaio de tração direta. 

As fibras foram posicionadas ao centro do tubo de PVC para posterior preenchimento 

com a matriz. Após o preenchimento, as fibras foram centralizadas com auxílio de régua 

acrílica e levemente esticadas, garantindo o seu alinhamento no corpo de prova.   

Foram moldados 12 corpos de prova para cada tipo de fibra tratada. A desmoldagem foi 

realizada após período de 48 horas, seguido de cura por imersão até os 14 dias de idade. 

As amostras foram retiradas da cura 6 horas antes da realização do ensaio.  

O ensaio foi realizado em texturômetro TA XT PLUS Analyzer (Figura 27b), com taxa 

de deslocamento de 0,2 mm/s, e célula de carga de 50 kg. As amostras foram fixadas às 

garras do texturômetro através de dispositivo específico, como demonstrado na Figura 

27c. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 27 - Ensaio de arrancamento: a) Moldagem b) Texturômetro TA XT Plus Analyser c) Detalhe de 

fixação do corpo de prova 

A tensão de aderência média para cada corpo de prova foi calculada conforme equação 

(5). 

  
 

    
                                                               (5) 

Em que P corresponde a carga de arrancamento máxima, r o raio da fibra e l o 

comprimento de embebimento da fibra. 

Posteriormente, realizou-se um novo ensaio utilizando a matriz final (M2) em conjunto 

com a fibra tratada T30P15. 

3.2.3 Produção e avaliação de durabilidade dos compósitos 

A produção dos compósitos foi realizada com a matriz final M2, utilizando fibras teores 

de 4% de fibras naturais e fibras T30P15 com 40 mm de comprimento. O método de 

mistura foi modificado em relação à produção da matriz devido a dificuldade de 

homogeneização após a adição das fibras. As misturas foram preparadas em betoneira 

com capacidade de 30 litros, com os seguintes passos para preparação da mistura: 

 30 segundos para homogeneização dos aglomerantes; 

 30 segundos para inserção da água na betoneira; 

 1 minuto e 30 segundos para homogeneização; 

 2 minutos e 30 segundos para inserção do agregado miúdo; 

 1 minutos e 30 segundos para homogeneização; 

 2 minutos e 30 segundos de repouso, sendo os primeiros 45 segundos para 

raspagem do material aderido as pás da betoneira; 
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 2-4 minutos para inserção das fibras de sisal; 

 Adição do agente modificador de viscosidade; 

 2 minutos para homogeneização final da mistura. 

Antes da inserção das fibras de sisal, foi realizada a separação manual das mesmas de 

forma a evitar aglomerações de fibras, conforme Figura 28a. 

  

(a) (b) 

Figura 28 - (a) Fibras separadas para utilização na matriz (b) Aspecto da mistura em betoneira 

O aspecto da mistura final está apresentado na Figura 28b. Após o processo 

homogeneização a mistura foi disposta em moldes metálicos com dimensões de 

400x400x15 mm, com tampa acrílica para promover melhor acabamento e reduzir perda 

de água para o ambiente. O adensamento foi realizado através de mesa vibratória. 

3.2.3.1 Avaliação da durabilidade 

Para verificação da durabilidade dos compósitos produzidos, foram realizados ensaios 

de flexão em quatro pontos em placas com dimensões de 200x50x15mm. Foram 

moldadas duas placas, uma contendo fibras de sisal natural, e outra contendo fibras 

tratadas na pressão de 1,5 atm durante 30 minutos. A desmoldagem foi realizada após 

48 horas e submetidas à cura úmida até completar 7 dias de idade, conforme estudo de 

Gram (1983). A partir daí, as amostras foram submetidas ao envelhecimento acelerado.  

O procedimento de envelhecimento foi realizado com a mesma metodologia utilizada 

por Gram (1983), que submeteu os corpos de prova a imersão em água a uma 

temperatura de 50ºC durante 7, 21, 53, 83, 180, 270 dias e 1, 1,5 e 2 anos. Devido a 

restrições de tempo para realização deste estudo, limitou-se o envelhecimento aos 53 
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dias, realizando ensaios intermediários aos 21 dias de exposição à temperatura 

estipulada. Os corpos de prova foram dispostos em recipientes plásticos cobertos de 

água e levados à estufa até a idade de ensaio, conforme Figura 29. 

 

Figura 29 - Envelhecimento acelerado de corpos de prova em estufa 

O ensaio de flexão das amostras foi realizado na mesma máquina de ensaio universal 

utilizada para ensaio de tração direta das fibras. A velocidade de deslocamento da ponte 

foi de 0,3mm/min. A medição da flecha das placas foi realizada utilizando um LVDT 

(Transformador Diferencial Variável Linear) acoplado ao aparato de flexão, até uma 

deflexão de 8 mm. A distância entre os pontos de aplicação de carga foi de 50 mm, e 

entre os apoios foi de 150 mm, conforme esquema da Figura 30.  

.  

Figura 30 - Esquema do ensaio de flexão 4 pontos 
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A partir dos dados gerados, calculou-se a tensão de flexão do compósito(σ), através da 

equação 6. 

  
  

                                                                       (6) 

Onde M corresponde ao momento fletor máximo, b a largura e d a altura da amostra. 

Além disto, calculou-se o índice de tenacidade das amostras as 2 mm e 5 mm de 

deflexão, como realizado por Lima et al. (2017), através da verificação da área sob a 

curva tensão x deflexão.  

3.2.4 Análise estatística 

Para cada ensaio foram obtidos o desvio padrão dos resultados. A análise estatística foi 

feita por teste comparativo de médias de Tukey e por análise de variância (ANOVA). 

Para isto, foi utilizado o software RStudio®.  

A determinação da significância estatística de uma variável foi feita através da obtenção 

do p-valor (P) para o nível de significância de 5%. A influência foi considerada 

significativa quando p-valor (P) foi menor que 0,05. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO HIDROTÉRMICO NAS PROPRIEDADES 

DA FIBRA DE SISAL 

4.1.1 Absorção de água 

A Figura 31 apresenta o valor médio obtido através de três determinações da absorção 

de água das fibras de sisal tratadas e natural após 168 horas de imersão. 

 

Figura 31 - Absorção de água para fibra tratada e natural 

Como pode ser observado na Figura 31 todos os tratamentos realizados na fibra 

resultaram em uma redução da capacidade de absorção de água. A eficiência do 

tratamento variou com o tempo e pressão aplicados. Os valores de absorção de água 

estão apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Valores médio de absorção de água das fibras naturais e tratadas 

Tratamento Absorção (%) 

Natural 124,78(2,21)  

1 atm 

30 min 119,61(23,58) 

60 min 110,68(10,77) 

90 min 100,05(0,73) 

1,5 atm 

30 min 89,39(9,87) 

60 min 107,12(12,85) 

90 min 118,32(14,04) 
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Analisando os resultados para os tratamentos realizados com pressão de 1,0 atm, 

observou-se uma maior eficiência na redução da capacidade de absorção de água quanto 

maior o tempo de tratamento utilizado. As fibras tratadas por 30, 60 e 90 minutos, nesta 

pressão, apresentaram reduções de 4,14%, 11,30% e 19,81% em comparação com a 

fibra natural. Esta redução progressiva diante do tempo de tratamento também foi 

observada por Gouanvè et al. (2006). Entretanto, para a pressão de 1,5 atm as fibras 

apresentaram comportamento oposto, sendo que quanto maior o tempo de tratamento, 

maior a absorção de água em relação a fibra tratada, nesta mesma pressão, durante 30 

minutos. Este fato pode ser associado a danos na parede celular das fibras provocado 

pela exposição a altas pressões por longo período de tempo. Resultado similar foi 

encontrado por Santos e Lima (2015) ao submeter fibras de sisal a muitos ciclos de 

hornificação. Os autores apresentaram que este grande número de ciclos provocou 

danos permanentes a estrutura interna das fibras, aumentando a capacidade de absorção 

de água. 

Quanto à influência da pressão, Alix et al. (2014) observou que tratamentos em 

autoclave realizados com pressões inferiores a 1,0 atm, e tempo de 30 minutos, apenas 

promoveram alterações nas camadas mais superficiais da fibra, apresentando resultados 

não tão expressivos. Este comportamento pode ser observado neste estudo, em que as 

fibras tratadas com pressão de 1,0 atm, por 30 minutos, apresentaram redução na 

capacidade de absorção de água de 4,14% em relação a fibra natural, enquanto a fibra 

tratada pelo mesmo tempo em pressão de 1,5 atm apresentou redução de 28,36% em 

relação a fibra natural. 

Baseado nos estudos que realizaram tratamento similar (ALIX et al., 2014; GOUANVÉ 

et al., 2006; MARAIS et al., 2006) a eficiência deste tratamento quanto à absorção de 

água está condicionada a temperatura e pressão utilizadas. A modificação ocorrente na 

superfície e estrutura interna da fibra consiste na remoção de fases amorfas das fibras, 

que apresentam elevado caráter higroscópico, como a hemicelulose e pectinas. 

Entretanto, a exposição demasiada destas fibras ao tratamento, assim como no processo 

de hornificação, pode provocar danos a estrutura da fibra. 

4.1.2 Variação dimensional 

A Figura 32 apresenta os valores médios obtidos para o ensaio de variação dimensional 

a partir da determinação de três amostras.  
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Figura 32 - Valores médios de variação dimensional das fibras tratadas e natural 

Na Tabela 12 estão registrados os resultados obtidos na análise de variância (ANOVA) 

da absorção de água das fibras, na qual se pode observar que a presença do tratamento 

provocou alteração estatisticamente significativa nesse parâmetro (P<0,05). 

Tabela 12 - Análise da variância (ANOVA) – Variação dimensional 

Fonte da 

variação 
F valor-P 

Tratamentos 15.8758 0.000476 

 

O teste comparativo de médias de Tukey, apresentado na Tabela 13, aponta que houve 

diferença estatisticamente significativa para os resultados de variação dimensional para 

todos os tratamentos quando comparados com a média.  

Tabela 13 - Teste comparativo de médias de Tukey – Variação dimensional  

Variáveis comparadas Resultado 

Natural A 

T30P10 Bc 

T60P10 Bc 

T90P10 C 

T30P15 C 

T60P15 Bc 

T90P15 B 

 



47 

 

Observando os resultados, verifica-se que o tratamento resultou em uma redução 

significativa da variação dimensional da fibra, acompanhando o mesmo comportamento 

do ensaio de absorção de água. A maior estabilidade dimensional das fibras após 

realização de tratamentos físicos também foi verificada por Santos (2012). 

Para as fibras tratadas com pressão de 1,0 atm, observou-se uma redução progressiva da 

variação dimensional das fibras, com o aumento do tempo de tratamento. Este mesmo 

resultado foi verificado para o ensaio de absorção de água e associado a maior eficiência 

do tratamento em camadas mais internas.  

Já para as fibras tratadas com pressão de 1,5 atm, foi observado um aumento da 

variação dimensional, assim como da absorção de água, quanto maior o tempo de 

exposição a pressão, sendo que a fibra T30P15 apresentou melhor desempenho dentre 

as demais. 

4.1.3 Tração direta 

Curvas típicas tensão x deformação para as fibras tratadas e não tratadas são 

apresentadas na Figura 33. Os valores médios de resistência à tração e módulo de 

elasticidade corrigido, bem como o desvio padrão, são apresentados na Tabela 14. 

. 

 

Figura 33 - Curva típica tensão x deformação para ensaio de tração das fibras tratadas e não tratadas 
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Tabela 14 - Propriedades mecânicas das fibras tratadas e não tratadas (Desvio padrão) 

Tratamento 
Comprimento 

(mm) 

Resistência à 

tração (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Natural 
30 443,42 (92,07) 

19,01 
50 445,90 (61,27) 

1 atm 

30 min 30 385,17(103,27) 
13,74 

 50 414,06(99,83) 

60 min 30 387,45(84,77) 
14,47 

 50 365,68(33,59) 

90 min 30 427,38(109,61) 
20,41 

 50 451,52(118,75) 

1,5 

30 min 30 505,17(69,67) 
16,31 

 50 437,39(90,83) 

60 min 30 299,73(96,80) 
26,53 

 50 488,54(72,14) 

90 min 30 198,89(94,25) 
11,55 

 50 277,67(80,52) 

 

O teste comparativo de médias de Tukey, apresentado na Tabela 15 – mostrou que 

houve diferença estatisticamente significativa entre as médias de resistência à tração de 

algumas fibras tratadas. Observa-se, por exemplo, que os tratamentos T60P15 e T90P15 

apresentam diferença significativa comparada à fibra natural, bem como a fibra T30P15 

em comparação com os tratamentos T30P10 e T60P10, enquanto para o tratamento 

T90P10, os valores apresentam pouca variação, como verificado nos resultados. 

Tabela 15 – Teste comparativo de médias de Tukey – Resistência à tração 

Variáveis 

comparadas 
Resultado 

Natural ab 

T30P10 bc 

T60P10 bc 

T90P10 ab 

T30P15 a 

T60P15 cd 

T90P15 d 

 

Para o tratamento em autoclave realizado com 1,0 atm, observou-se uma redução de 

10%, 15% e 1% para a resistência à tração das fibras com tempos de 30, 60 e 90 

minutos respectivamente, em comparação com a fibra natural. 

Para a pressão de 1,5 atm e tempo de 30 minutos obteve-se um aumento da resistência à 

tração quando comparado à fibra natural. Entretanto, para a mesma pressão, e tempos de 
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tratamento de 60 e 90 minutos os resultados demonstraram uma queda expressiva de 

11% e 46%, respectivamente, nessa propriedade, em comparação com a fibra natural.  

De maneira geral, este resultado pode ser explicado devido às alterações na 

microestrutura das fibras vegetais provocadas pelo tratamento hidrotérmico, que 

apresenta a capacidade de alterar a estrutura polimérica das fibrocélulas, resultando em 

variações da resistência à tração e capacidade de deformação (BALLESTEROS et al., 

2015). Como resultado, obtém-se uma alteração no módulo de elasticidade da fibra, 

expressa, neste estudo por uma redução de até 39%.   

Outra hipótese que justifica a redução das propriedades mecânicas das fibras expostas a 

elevada pressão por longo período de tempo, é a despolimerização da hemicelulose e 

lignina, como verificado por Stamboulis and Baillie (2001) e Seidl e Goulart (2016). 

Como visto na seção correspondente, a hemicelulose tem como função a união das 

microfibrilas, e a sua despolimerização pode promover ruptura na superfície das fibras, 

conforme esquematizado na Figura 34a, e evidenciado em micrografia eletrônica da 

superfície da fibra tratada em autoclave, Figura 34b.  

 

Figura 34 - Efeito da despolimerização da hemicelulose na superfície das fibras: a) Desenho esquemático 

(MOSIER et al., 2005) b) Micrografia eletrônica da superfície das fibras tratadas em autoclave 

Outro resultado que apresenta concordância com esta teoria é a queda do índice de 

cristalinidade das fibras de sisal tratadas na pressão de 1,5 atm por 90 minutos.  
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4.1.3.1 Módulo de Weibull 

A Figura 35 apresenta a distribuição de Weibull para a fibra natural e tratada em 

autoclave nas pressões de 1 atm e 1,5 atm.  

 

Figura 35 - Distribuição de Weibull das fibras para pressões de 1 atm e 1,5 atm 

Conforme Fidelis et al. (2013) o número de defeitos controla o módulo de Weibull. 

Sendo assim, em análise aos valores obtidos para “m” especificados na Figura 35, as 

fibras tratadas com pressão de 1,0 atm por 90 minutos (T90P10), e pressão de 1,5 atm 

por 60 e 90 minutos (T60P15 e T90P15) apresentam maior número de defeitos e 

probabilidade de falha quando submetido às condições similares de tensão.  

4.1.4 Difração de raios-X 

O índice de cristalinidade das fibras tratadas e não tratadas está apresentado na Tabela 

16 e os difratogramas de raios-x na Figura 36. 

 

Figura 36 - Difratograma de raios-x das fibras tratadas e natural 
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Tabela 16 - Índice de cristalinidade das fibras tratadas e natural 

Tratamento 

Intensidade 

IC (%) Ic 

 

Ia 

 

Natural 4406 1834 58 

1 atm 

30 4791 1683 65 

60 4254 1624 62 

90 5796 1987 66 

1.5 atm 

30 5465 1884 66 

60 4571 1614 65 

90 3860 1987 49 

 

Como pode ser observado, as fibras de sisal apresentaram um aumento no índice de 

cristalinidade de até 13% após o tratamento, exceto para a fibra tratada sob pressão de 

1,5 atm e 90 minutos, em que se verificou uma queda de 15%. Este resultado indica a 

possível remoção de fases amorfas das fibras, como citado no resultado do ensaio de 

absorção de água.  

Resultado similar foi encontrado por Ferreira et al. (2017), verificando que após a 

realização de 5 ciclos de hornificação de fibras de sisal, juta e curauá foi observado um 

aumento de cristalinidade deste material, entretanto, ciclos maiores apresentaram 

resultado inverso. Uma hipótese plausível seria o processo de despolimerização da 

hemicelulose que pode ocorrer após tratamentos térmicos intensos, causando danos a 

estrutura cristalina da fibra.  

4.1.5 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

As curvas DSC para a fibra natural e tratada são apresentadas nas Figura 37 e Figura 38. 

De acordo com análise realizada por Hosokawa et al. (2017), os picos endotérmicos 

verificados próximos aos 100ºC estão relacionados com a evaporação de água devido ao 

caráter hidrofílico das fibras vegetais. Ainda segundo os autores, picos exotérmicos 

entre 290ºC e 360ºC são devido a decomposição da celulose e hemicelulose, enquanto a 

lignina permanece íntegra até os 370ºC (CAMPOS et al., 2011).  
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Figura 37 - Curva DSC para fibras tratadas com pressão de 1 atm 

 

Figura 38 - Curva DSC para fibras tratadas com pressão de 1,5 atm 

Em análise as curvas obtidas para as fibras tratadas, observou-se que os tratamentos 

utilizando 1,0 atm e 1,5 atm apresentaram comportamento similar até uma temperatura 

de 300ºC. A partir deste ponto, foi possível verificar alterações mais expressivas nas 

fibras tratadas durante 60 e 90 minutos, para ambas as pressões, o que pode ser 

associado a alterações na estrutura da hemicelulose e celulose. No caso da fibra tratada 
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por 30 minutos em pressão de 1,0 atm e 1,5 atm, para temperaturas superiores a 370ºC, 

houve uma mudança significativa da curva DSC em relação a fibra natural, 

correspondendo a possíveis alterações da lignina. Este resultado é compatível com o 

estudo de Stamboulis et al. (2001) que retratou despolimerização da hemicelulose e 

lignina após tratamento em autoclave de fibras flax. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MATRIZES  

A caracterização das matrizes utilizadas ao longo deste estudo tem seus resultados 

apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17 - Resumo de propriedades das matrizes M1 e M2 

Propriedade avaliada Matriz M1 Matriz M2 

Módulo de Ruptura (MPa) 11,0(0,3) 17,3(0,2) 

Resistência à Compressão (MPa) 29,3(0,6) 28,7(0,6) 

Massa específica (g/cm³) 2,39(0,01) 2,42(0,00) 

Espalhamento (mm) 360 400 

 

Como citado anteriormente, a diferença entre estas matrizes encontra-se no teor de 

superplastificante e agente de viscosidade. Esta alteração proporcionou um aumento de 

10% no abatimento da matriz final M2. 

Os resultados demonstraram também um aumento significativo da resistência a flexão 

da matriz M2 em comparação a matriz M1. Esta melhoria pode ser associada ao maior 

empacotamento da matriz, refletido no valor obtido para a massa específica do material. 

O aspecto visual das matrizes M1 e M2 podem ser observados na Figura 39. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 39 - Ensaio de consistência da matriz (a)M1 e (b)M2 
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4.3 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DAS FIBRAS NO COMPORTAMENTO 

MECÂNICO DO COMPÓSITO 

4.3.1 Aderência fibra-matriz 

A curva típica da força de arrancamento x deslizamento das fibras tratadas e não 

tratadas, utilizando a matriz M1 é apresentado na Figura 40. 

 

Figura 40 - Curva típica força de arrancamento x deslizamento das fibras tratadas e não tratadas para 

matriz M1 

Para as fibras tratadas na pressão de 1,0 atm, com tempos de 30 e 60 minutos, e pressão 

de 1,5 atm, com tempo de 30 minutos, observou-se o comportamento representado na 
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Figura 2. Neste comportamento, verifica-se que após alcançar a carga adesional 

máxima, a fibra desliza através da matriz com carga constante, indicando perda de 

aderência. 

Hamid e Abdelmadjid (2016) e Marais et al. (2005) ao realizar tratamentos em 

autoclave, observaram como resultado fibras com menor rugosidade, o que interfere 

diretamente na sua capacidade adesional. Neste estudo, a alteração da superfície da fibra 

foi verificada através de microscopia eletrônica, mostrada na Figura 41. No caso das 

fibras em seu estado natural (Figura 41a) foi observada a presença de parênquimas e 

impurezas superficiais. Após o tratamento (Figura 41b), as fibras apresentam textura 

menos rugosa. Este tipo de comportamento foi também observado em estudos em que 

ocorreu a remoção da camada superficial da fibra ou adição de camadas poliméricas 

(LIMA et al., 2017). 

 

Figura 41 - Superfície de fibra a) Natural e b) Tratada 

A Tabela 18 apresenta a tensão adesional média para o ensaio de arrancamento 

utilizando matriz M1.  
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Tabela 18 - Tensão adesional para ensaio de arrancamento com matriz M1 

Tratamento Tensão adesional (MPa) 

Natural 0,59 (0,12) 

T30P10 0,50(0,15) 

T60P10 0,36(0,05) 

T90P10 0,35(0,10) 

T30P15 0,31(0,10) 

T60P15 0,27(0,10) 

T90P15 0,51(0,05) 

 

Os resultados demonstram que as fibras tratadas apresentam menor tensão adesional 

quando comparado com as fibras naturais. Para fibras submetidas a 1,0 atm observou-se 

que quanto maior o tempo de tratamento, menor a tensão adesional obtida. Este fato 

pode ser relacionado com a maior eficiência do tratamento sobre a superfície da fibra, 

reduzindo a sua rugosidade.  

Para as fibras tratadas com 1,5 atm, a redução progressiva da tensão adesional também 

ocorre para os tempos de 30 e 60 minutos. Entretanto, para os 90 minutos observou-se 

um aumento da tensão adesional de 35% quando comparado a fibra tratada nesta 

pressão, por 30 minutos. Este resultado pode ser justificado devido aos danos 

provocados pelo tratamento intenso desta fibra, conforme observado na Figura 42, 

possibilitando ancoragem mecânica entre a fibra e a matriz.  

 

Figura 42 - Fibra tratada durante 90 minutos na pressão de 1,5 atm 

Através do teste comparativo de médias de Tukey, Tabela 19, observou-se que os 

valores obtidos para os tratamentos T60P10, T90P10, T30P15 e T60P15 apresentaram 
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alteração estatisticamente significativa em comparação com o arrancamento da fibra 

natural na matriz M1. 

Tabela 19 - Teste comparativo de médias de Tukey – Tensão adesional para matriz M1 

Variáveis 

comparadas 
Resultado 

Natural a 

T30P10 ab 

T60P10 bc 

T90P10 bc 

T30P15 c 

T60P15 c 

T90P15 ab 

 

Tendo em vista a redução da tensão adesional para as fibras tratadas, foi realizada uma 

modificação da matriz M1, de forma a obter uma melhoria da aderência fibra-matriz, 

como sugerido por Abbas et al. (2016).  

Para o novo ensaio de arrancamento, foi utilizada a matriz reformulada M2, a fibra 

tratada com melhor comportamento físico e mecânico (T30P15) e a fibra natural, para 

efeito comparativo. A curva típica de arrancamento pode ser observada na Figura 43 e 

os valores médios de tensão adesional na Tabela 20. 

 

Figura 43 - Curva típica força de arrancamento x deslizamento das fibras tratadas e não tratadas para 

matriz M2 
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Tabela 20 - Valores médios de tensão adesional para fibra natural e T30P15 embebida na matriz M2 

Fibra utilizada 
Tensão adesional 

(MPa) 

Natural 0,65(0,12) 

T30P15 0,56(0,09) 

 

O comportamento típico de arrancamento para as fibras embebidas na matriz M2 

(Figura 43) consistiu na ruptura da fibra logo após alcançar o valor máximo da tensão 

adesional, e conforme apresentado na Tabela 21 segundo análise da variância, não 

apresenta diferença significativa entre seus resultados.  

Tabela 21 - Análise da variância (ANOVA) – Arrancamento na matriz M2 

Fonte da 

variação 
F valor-P 

Tratamentos 3.108768 0.09484 

 

Como observado na Tabela 18 e Tabela 20, a modificação da matriz proporcionou um 

aumento da tensão adesional de aproximadamente 10% para a fibra natural e 80% para a 

fibra tratada na pressão de 1,5 atm por 30 minutos (T30P15). Como citado por Abbas et 

al. (2016), fatores relacionados à fibra, matriz e sua zona de transição interferem 

diretamente na aderência fibra-matriz. Tendo em vista a maior fluidez da matriz M2 em 

comparação com a matriz M1, pode-se relacionar esta melhoria de aderência com a 

redução de porosidade da zona de transição e maior capacidade de empacotamento entre 

a fibra e a matriz. Os resultados apresentados para a fibra T30P15 na matriz M2 são 

superiores aos encontrados por Ferreira et al. (2017) após a hornificação de fibras de 

sisal. 

4.3.2 Durabilidade 

Para análise dos resultados do ensaio de flexão foram levadas em consideração a tensão 

de primeira fissura da matriz (A), a tensão imediatamente após essa fissura (B), além da 

tensão máxima obtida após a primeira fissura (C), conforme esquematizado na Figura 

44. Também foram calculados os índices de tenacidade para deflexões de 2 mm e 5 mm 

conforme estudo de Lima et al. (2017). 
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Figura 44 - Esquematização de dados coletados através do ensaio de flexão 

Os resultados obtidos para as amostras após processo de envelhecimento acelerado são 

apresentados na Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Resultados do ensaio de flexão para placas envelhecidas 

 
Idade 

(dias) 
A(MPa) B(MPa) C(MPa) 

T2mm 

(kNmm) 

T5mm 

(kNmm) 

Fibra 

Natural 

21 5,28(0,57) 2,93(0,60) 3,43(0,50) 0,42(0,07) 0,93(0,17) 

53 6,44(0,64) 3,10(0,28) 4,23(0,10) 0,48(0,09) 0,96(0,27) 

Fibra 

Tratada 

21 4,01(0,01) 3,29(0,11) 3,27(0,37) 0,38(0,04) 0,82(0,12) 

53 5,72(0,83) 2,37(0,49) 3,73(0,55) 0,28(0,01) 0,60(0,05) 

 

Tendo em vista os resultados apresentados, a avaliação da aderência fibra-matriz dos 

compósitos pode ser verificada através da relação entre a tensão imediatamente após a 

primeira fissura (B) e a tensão de primeira fissura (A). Quanto maior o valor 

encontrado, melhor a aderência fibra-matriz e capacidade de suporte do reforço, 

impedindo quedas significativas de tensão. Valores superiores a 1,0 representam 

comportamento “deflection hardening”, em que há um ganho de tensão após a primeira 

fissura da matriz, comportamento não usual para compósitos utilizando fibras curtas. De 

acordo com Lima (2004), compósitos com fibras curtas e randomicamente orientadas, 

após a fissuração da matriz, apresentam redução imediata de tensão sem a ocorrência de 

ruptura total da amostra, sendo as fibras arrancadas ao longo da aplicação da carga. 

Ainda segundo o autor o comportamento pós-pico caracteriza-se pela abertura de uma 
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única fissura, podendo haver incremento da tensão dependendo do teor de fibras 

utilizado. A Figura 45 apresenta os valores encontrados para a relação B/A das amostras 

submetidas à cura úmida. 

 

Figura 45 - Relação B/A das amostras submetidas à envelhecimento acelerado 

Os resultados demonstram que ao longo do processo de envelhecimento há uma redução 

no desempenho das amostras com fibras naturais e tratadas. Apesar de, aos 21 dias de 

idade, as amostras com fibras tratadas apresentarem maior relação B/A, em comparação 

às fibras naturais, aos 53 dias há uma queda expressiva neste valor. Este resultado indica 

a ineficiência do tratamento perante a aderência fibra-matriz, evidenciada após processo 

de envelhecimento. 

Uma análise similar pode ser feita com a relação entre a tensão máxima obtida após a 

primeira fissura (C) e a tensão de primeira fissura (A). Quanto maior o valor desta 

relação, maior a capacidade da amostra de recuperar a tensão anterior a primeira fissura, 

demonstrando então uma boa capacidade de transmissão de esforços entre a fibra e a 

matriz. A Figura 46 apresenta os resultados obtidos. 
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Figura 46 - Relação C/A das amostras submetidas à envelhecimento acelerado 

Foi observado que aos 21 dias de idade as amostras com fibra tratada apresentaram 

melhor comportamento que as de fibra natural. Este resultado segue em acordo com o 

observado na relação B/A. Aos 53 dias as amostras com fibra natural mantiveram o 

resultado obtido aos 21 dias, contrário às amostras com fibra tratada, cujo 

comportamento reafirma o prejuízo da interface fibra-matriz após o tratamento ao longo 

do tempo. 

Quanto ao índice de tenacidade, os valores médios obtidos para 2 mm e 5 mm de 

deflexão são apresentados na Figura 47. 

  

(a) (b) 

Figura 47 - Índice de tenacidade das amostras para deflexões de (a) 2 mm (b) 5 mm 

Através dos resultados verificou-se que as amostras de fibra natural apresentaram 

maiores índices de tenacidade quando comparadas as amostras de fibras tratadas. Além 
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disso, o comportamento para esta fibra não altera significativamente ao longo do tempo, 

o que pode comprovar a ausência de hidróxido de cálcio na matriz, não ocorrendo 

degradação alcalina e mineralização da fibra. Este comportamento também foi 

verificado por Melo Filho et al. (2013) em estudo utilizando matriz composta de 

cimento e metacaulinita. Os autores observaram que para esta matriz, e ao longo de 10 

ciclos de envelhecimento por molhagem e secagem, foram observadas apenas pequenas 

mudanças quanto ao comportamento de flexão dos compósitos utilizando fibra de sisal 

natural. Gram (1983), utilizando vários métodos de envelhecimento acelerado, também 

comprovou que compósitos com matrizes livres de hidróxido de cálcio e reforçados com 

fibras de sisal retinham a tenacidade do material. 

Entretanto, para as amostras contendo fibras tratadas, os resultados indicam menores 

índices de tenacidade em comparação à fibra natural, diminuindo ao longo do tempo de 

exposição ao envelhecimento acelerado. Sabendo que a alcalinidade do meio não foi 

prejudicial ao resultado para fibras naturais, é possível concluir que, no caso das fibras 

tratadas, o principal problema encontra-se na aderência fibra-matriz. Zukowski et al. 

(2018) em seu estudo relativo a durabilidade de compósitos utilizando fibra de curauá 

tratads, verificou durante ensaio de arrancamento de amostras envelhecidas uma 

redução da sua tensão de aderência. O autor associou este resultado a desfibrilação do 

material, bem como aumento do espaço entre a fibra e a matriz.  

Apesar das diferenças de valores, o teste comparativo de Tukey apresentou como 

resultado que não houve diferença estatisticamente significativa entre os resultados 

encontrados para uma mesma idade. Este resultado é obtido devido a alta dispersão dos 

resultados encontrados.  

Tabela 23 - Teste comparativo de médias de Tukey - Índice de tenacidade 

Variáveis 

comparadas 

Período de 

envelhecimento 
T2mm (kN.mm) T5mm (kN.mm) 

Placa com fibra 

natural 
21 dias bcd ab 

Placa com fibra 

natural 
53 dias abcd a 

Placa com fibra 

tratada 
21 dias cd abc 

Placa com fibra 

tratada 
53 dias d abcd 
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4.3.2.1 Modo de ruptura 

De acordo com Lima (2004) os compósitos com fibras curtas caracterizam-se pela 

abertura de uma única fissura. Ainda segundo o autor, este fato é decorrente do 

comprimento insuficiente das fibras para a transmissão dos esforços ao longo da matriz.  

Na Figura 48 é apresentada a forma de ruptura das amostras submetidas a 

envelhecimento acelerado, sendo verificado o surgimento de uma única fissura para as 

idades avaliadas. Este fato é decorrente da perda da capacidade de transmissão de 

esforços por danos a estrutura da fibra e perda de contato entre a fibra e a matriz 

(ZUKOWSKI et al., 2018). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 48 - Modo de ruptura dos compósitos submetidos a envelhecimento acelerado com fibra (a) 

Natural (b) Tratada 

Apesar das curvas tensão x deflexão apresentadas no Anexo I sugerirem o surgimento 

de múltiplas fissurações, nenhuma amostra obteve número de fissuras superior a 2. 

Concluiu-se então que as quedas de tensão verificadas nas curvas são relacionadas a 

ruptura das fibras na região fissurada. 
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5 CONCLUSÕES 

Nesta pesquisa foi possível verificar a influência do tratamento hidrotérmico em 

autoclave sobre a propriedade das fibras de sisal além da aderência e durabilidade dos 

compósitos utilizando este material. 

Foram realizados tratamentos variando pressão e tempo de exposição das fibras, sendo 

verificado o desempenho físico e mecânico para cada uma dessas amostras. Quanto ao 

caráter hidrofílico das fibras, foi verificada uma redução da capacidade de absorção de 

água de até 28,36% para o tratamento com aplicação de pressão de 1,5 atm e tempo de 

30 minutos (T30P15). Esta queda de absorção foi associada com o aumento do índice de 

cristalinidade verificado na micrografia eletrônica, devido a possível remoção de fases 

amorfas como hemicelulose e pectinas. A variação dimensional das fibras tratadas 

também foi reduzida em comparação as fibras naturais, acompanhando o mesmo 

comportamento das fibras durante o ensaio de absorção de água.  

Quanto ao desempenho mecânico, verificou-se uma redução da resistência à tração para 

as fibras tratadas, exceto para a fibra T30P15, apresentando um ganho de 6% nesta 

propriedade. A queda mais expressiva deu-se para a fibra T90P15, que também 

apresentou redução significativa no índice de cristalinidade. Este resultado foi associado 

com a intensidade do tratamento, provocando danos permanentes à estrutura interna da 

fibra. 

A aderência fibra-matriz foi reduzida para todos os tratamentos realizados, associando 

este fato à superfície menos rugosa das fibras, conforme verificado em microscopia 

eletrônica. Tendo em vista as boas propriedades físicas da fibra T30P15, foi realizada 

uma modificação da matriz inicial, e uma nova moldagem. Esta modificação resultou 

em uma melhoria da aderência fibra-matriz, levando a valores próximos aos dos estudos 

utilizando como tratamento térmico a hornificação. 

Para o ensaio de durabilidade, verificou-se que os compósitos utilizando fibra tratada 

apresentaram perdas significativas ao longo do processo de envelhecimento acelerado, 

para os valores tensão de primeira fissura e tensão máxima após primeira fissura. Estas 

amostras também obtiveram como resultado índices de tenacidade inferiores às 

amostras com fibra natural. Este fato foi associado à superfície menos rugosa das fibras 

tratadas, impossibilitando uma transmissão de esforços eficientes entre a fibra e a 

matriz.    
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Os resultados deste estudo demonstram que apesar da eficiência do tratamento em 

autoclave quanto à capacidade de absorção de água, variação dimensional e tensão de 

tração das fibras, seu impacto na aderência fibra-matriz limita a sua utilização como 

tratamento superficial de fibras utilizadas como reforço de matrizes cimentícias.  
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ANEXO I 

 

Figura 49 - Curvas de ensaio de flexão 4 pontos de compósitos com fibra natural aos 21 dias de 

envelhecimento acelerado 

 

Figura 50 - Curvas de ensaio de flexão 4 pontos de compósitos com fibra natural aos 53 dias de 

envelhecimento acelerado 
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Figura 51 - Curvas de ensaio de flexão 4 pontos de compósitos com fibra tratada aos 21 dias de 

envelhecimento acelerado 

 

Figura 52 - Curvas de ensaio de flexão 4 pontos de compósitos com fibra tratada aos 53 dias de 

envelhecimento acelerado 
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