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RESUMO 

 

MARQUES, M. G. S. Estudo das propriedades físicas e mecânicas e da 

durabilidade de compósitos cimentícios reforçados com fibra amazônica. 2015. 

238p. Tese (Doutorado em Engenharia de Estruturas) – Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

O presente estudo tem como objetivo principal desenvolver um compósito 

cimentício  reforçado com fibras de arumã. O intuito é agregar valor a uma planta 

típica da região Amazônica, denominada arumã, pertencente à espécie do gênero 

Ischnosiphon arouma (aubl) Korn e originária da família Maranthaceae, de tal 

modo que possa ser obtido um Novo Material. Na primeira etapa do estudo foi 

realizada a caracterização da fibra vegetal de arumã e de todos os componentes da 

matriz cimentícia, a qual compreendeu ensaios químicos, físicos e mecânicos para a 

investigação e avaliação de suas propriedades. Na etapa seguinte, adotou-se o 

procedimento de trabalhar as características físicas e mecânicas das fibras junto à 

matriz cimentícia, compreendendo um estudo da modificação superficial da fibra 

por meio de tratamentos químicos à base de soluções de hidróxido de sódio ou 

utilizando processos com água quente e hornificação. Na terceira etapa, foram 

produzidas placas reforçadas com fibras sem e com tratamento, as quais, parte delas 

foram submetidas à cura por 28 dias e as restantes ao ensaio de envelhecimento 

acelerado. Os resultados obtidos na caracterização das fibras de arumã indicam o 

seu potencial uso como elemento de reforço para compósitos cimentícios. Por outro 

lado, os compósitos produzidos com telas de fibra de arumã sem e com tratamento 

(hornificação e alcalino), apresentaram comportamento pouco dúctil e com baixa 

resistência, como consequência da degradação das fibras na matriz cimentícia. Isso 

foi confirmado por meio de ensaios de envelhecimento acelerado com ciclos de 

molhagem e secagem. 

 

Palavras-chave: Fibra vegetal. Laminado cimentício. Arumã. Material compósito. 

 



 

 

 



ABSTRACT 

 
MARQUES, M. G. S. Study of physical and mechanical properties and 

durability of the cementation composites reinforced with amazon fiber. 2015. 

238p. Thesis (Doctorate Degree in Structural Engineering) - São Carlos 

Engineering School, University of São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

This present study aims to develop a cementation composite reinforced with arumã 

fiber. The aim is to aggregate value to a typical plant of the Amazon region, called 

arumã, belonging to species of the genus Ischnosiphon arouma (Aubl) Korn and 

originally from Maranthaceae family, so that, it can be obtained a New Material. In 

the first stage of the study was performed the characterization the vegetable fiber 

arumã and all components of the cementicious matrix, which comprised chemical, 

physical and mechanical tests for research and evaluation of their properties. In the 

next stage, it was adopted the procedure of working the physical and mechanical 

characteristics of the fibers with the cementitious matrix comprising a study of the 

surface of the fiber modification by chemical treatments using sodium hydroxide 

solution or employing procedures with hot water and hornification. In the third step, 

the reinforced plates were produced without and with treatment, which, part of were 

subjected to cure for 28 days and the remaining subjected to the accelerated aging 

test. The results obtained in the characterization of arumã fibers indicate its 

potential use as a reinforcement element for cementicious composites. On the other 

hand, the composites produced with arumã fiber fabrics without and with a 

treatment (hornification and alkaline) showed slightly ductile behavior and low 

strength as a result of degradation of fibers in the cementitious matrix. This was 

confirmed through accelerated aging tests with wetting and drying cycles. 

 

 

Keywords: Vegetable fiber. Laminate cement. Arumã. Composite material. 
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1 INTRODUÇÃO 
A preocupação com o comportamento ambiental tem desencadeado estudos 

alternativos no uso de materiais não convencionais na construção civil. Relatos têm mostrado 

que desde os primórdios, o homem entre todos os habitantes do planeta terra, tem sido o 

grande responsável pelo desequilíbrio dos ecossistemas, apesar de sua existência ser uma das 

mais recentes em relação aos demais organismos que já existiram. 

O principal fator da perda do equilíbrio ecológico tem sido o desenvolvimento 

tecnológico experimentado não planejado, gerado por transformações dos elementos 

constituidores desse sistema, que conduzem às modificações nem sempre favoráveis. 

Entretanto, novas tecnologias apontam para soluções que mitiguem esses impactos ambientais, 

com o uso racional de materiais alternativos naturais, como resíduos industriais ou 

agroindustriais.  

No contexto atual de mudanças ambientais, mais uma vez o homem é o protagonista, 

com seu espírito transformador e com vistas para novos rumos, que lhes possam garantir 

maior equilíbrio ambiental, com possibilidade de assegurar sua própria existência e da 

biodiversidade do planeta. 

Soluções têm sido investigadas com o intuito de se restabelecer harmonia entre o meio 

ambiente e seus organismos. Soluções estas que estão sendo descobertas, criando novas 

tecnologias, as quais vêm consagrando estudos que possibilitam caracterizar macro e micro 

estruturalmente os novos materiais, e, os convencionalmente empregados no setor tecnológico, 

viabilizando assim, sua potencialização e diversificação com uso para diferentes fins. Essa 

realidade é possível quando há discussões e parcerias estruturadas em políticas ambientais 

com propostas de mudanças de comportamento que possam transformar todos estes 

sentimentos em atitudes novas e sustentáveis. 

Iniciativas têm acontecido por meio de encontros organizados entre Nações que 

buscam conhecimentos científicos sobre o assunto com alternativas que possam interromper 

os danos irreparáveis que têm ocorrido com frequência ao meio ambiente.  
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Investimentos alternativos, como projetos sustentáveis, de um modo geral, têm dado 

retorno às regiões que os acolhem, principalmente em regiões com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH).  

A posição do Brasil no ranking mundial é na 79ª, possuindo um IDH de 0,744, 

conforme Relatório do Desenvolvimento Humano de 2013, divulgado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO – PNUD, 2013). 

Conforme os indicadores do IDH no Brasil, observa-se que os Estados brasileiros mais 

afetados por IDH baixo são os da região Nordeste, seguidos pela região Norte, os quais 

necessitam de melhorias nos setores de saúde, educação e distribuição de renda  

Nestas regiões há concentrações de produtos naturais e semimanufaturados que podem 

ser trabalhados como recursos renováveis e sustentáveis, os quais podem mudar esta 

estatística.  

As ferramentas básicas necessárias compatíveis com a realidade de um País em 

desenvolvido estão vinculadas a novas pesquisas imbuídas em propostas concretas, 

trabalhadas em oportunidades de projetos locais planejados, harmonizados continuamente ao 

desenvolvimento tecnológico e social. Ferramentas estas que devem estar envolvidas em 

conceitos racionais, fundamentadas em estudos que possam prever os possíveis impactos 

ambientais.  

A proposta sob o aspecto ambiental é a apresentação de um projeto sustentável do 

ponto de vista econômico, trazendo uma alternativa econômica para a região Norte, em 

especial a Amazônia, com possibilidades da expansão na economia local. 

Sob a óptica social, podem surgir oportunidades para o caboclo ou ribeirinho que dela 

vivem. Oportunidades estas que poderão ser expressas em benefícios sociais que hoje, não 

existem de forma apropriada: saúde, educação e direito ao trabalho. 

Sendo assim, uma proposta de produção de um compósito que agregue um material de 

fonte renovável, como um tipo de fibra originária da Amazônia, e que permita aos habitantes 

dessa região ter acesso a uma nova fonte de renda, vem ao encontro do que se espera de um 

projeto sustentável, contemplando todos os aspectos ambiental, social e econômico.  
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1.1 MOTIVAÇÃO 

A proposta de utilizar novos materiais os quais possam ser produzidos levando-se em 

consideração as características sustentáveis tem sido um grande motivador para o 

desenvolvimento das pesquisas na atualidade, principalmente aquelas que buscam o 

desenvolvimento de materiais com emprego no setor da construção civil. 

 Materiais que possam atender as novas necessidades do setor, substituindo materiais 

convencionalmente utilizados que não são sustentáveis, com custos mais reduzidos, energia de 

produção mais baixa, biodegradáveis e propriedades resultantes mais relevantes, têm sido o 

objeto de diversas pesquisas nos últimos. 

Dentre os materiais mais pesquisados, aqueles que empregam uma matriz cimentícia 

têm sido o grande destaque, pois sua aplicação tem um enorme impacto econômico no setor da 

construção, uma vez que o cimento é o principal produto utilizado.  

O material cimentício possui uma característica que limita a sua aplicação em diversos 

produtos, a baixa resistência às tensões normais. Essa característica somente é melhorada com 

a adição de outros materiais, os quais possibilitam o reforço da matriz. 

Com a finalidade de reforço a matriz cimentícia o emprego de fibras tem sido muito 

utilizado, principalmente para aplicação em painéis, placas e outros elementos planos.   

Estudos têm demonstrado que as fibras vegetais como reforço de compósitos 

cimentícios apresentam-se com potencial de substituição às fibras sintéticas ainda hoje muito 

empregadas.  

Estudar um compósito cimentício reforçado por fibras vegetais requer fundamentação 

ampla, pois envolve um conhecimento vasto que abrange as propriedades deste tipo de fibra e 

da matriz, bem como a interação entre ambos, tendo em vista que este é constituído por 

materiais distintos. 

Diversas fibras vegetais já foram investigadas com a finalidade de melhorar as 

propriedades de compósitos cimentícios, porém, outras fibras ainda permanecem pouco 

estudadas, ou ainda não foram utilizadas para este propósito, ou a sua utilização ainda não foi 

bem avaliada.  
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Neste contexto, as fibras de arumã têm mostrado características físicas, mecânicas e 

químicas significativas, que tornam esta fibra um elemento com grande potencial de reforço à 

matriz cimentícia, constatado no estudo de Marques (2009). 

Marques (2009) não chegou a investigar as características desse compósito em relação 

à sua durabilidade, verificando o comportamento das fibras no compósito considerando as 

mudanças nas suas propriedades durante o envelhecimento do mesmo.  

Além disso, também não foi investigado o comportamento das fibras de arumã com 

relação aos tratamentos superficiais que poderiam melhor a adesão fibra/matriz e a 

durabilidade da própria fibra no ambiente alcalino altamente maléfico a estrutura de uma fibra 

vegetal.  

Todos estes fatores motivaram o desenvolvimento da pesquisa em evidência, buscando 

ampliar o conhecimento e preencher uma lacuna que ainda existe no desenvolvimento de 

compósitos cimentícios reforçados com fibras vegetais. 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a viabilidade técnica da utilização da fibra 

vegetal de arumã (Ischnosiphon polyphyllus) como reforço de compósitos cimentícios 

laminados estruturais, com relação às suas propriedades físicas e mecânicas, bem como a sua 

durabilidade.  

Deste modo, com a finalidade de atingir o objetivo proposto, serão assumidos os 

seguintes objetivos específicos: 

• Obter, beneficiar e fazer um estudo do tratamento químico mais adequado às 

fibras vegetais de arumã que serão empregadas na produção do compósito 

reforçado; 

• Caracterizar fisicamente, mecanicamente, quimicamente e 

microestruturalmente as fibras vegetais de arumã; 
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• Estudar diversos tratamentos superficiais que possibilitem melhorar as 

características das fibras quanto a sua adesão à matriz cimentícia e a redução de 

absorção; 

• Tecer telas com a fibra vegetal de arumã para reforço nos compósitos 

laminados a serem produzidos, empregando fibras sem tratamento e com dois 

tipos de tratamento; 

• Produzir os compósitos laminados reforçados com telas de fibra de arumã;  

• Caracterizar fisicamente e mecanicamente os compósitos laminados produzidos 

com reforço da fibra de arumã, considerando cura térmica e envelhecimento 

acelerado;  

• Avaliar o desempenho de todos os compósitos, analisando-se o comportamento 

das fibras que foram submetidas aos tratamentos superficiais escolhidos. 
 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para o melhor entendimento da pesquisa desenvolvida, este trabalho foi estruturado 

nos seguintes capítulos: 

o Capítulo 1 – Compreendendo a introdução, a motivação do estudo, os objetivos da 

pesquisa e a estrutura do trabalho; 

o Capítulo 2 – De modo a obter um referencial teórico para o trabalho, neste capítulo é 

apresentada a revisão bibliográfica sobre as características mecânicas das matrizes de 

compósitos reforçados com fibras, formas de tratamentos para melhorar a interface 

fibra-matriz e alternativas para minizar a degradação da fibra e aumentar a durabilidade 

do compósito; 

o Capitulo 3 – Neste capítulo são apresentadas as características dos materiais a serem 

empregados na produção dos compósitos e a metodologia do estudo adotada; 
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o Capítulo 4 – Os resultados obtidos são apresentados e analisados neste capítulo, para 

tanto, foi realizada uma análise estatística, validando o modelo adotado; 

o Capitulo 5 – Com base nos resultados e discussões dos dados obtidos são apresentadas 

neste capítulo as conclusões da pesquisa e as sugestões para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

 

Historicamente, o primeiro evento internacional onde foi abordado o tema Meio 

Ambiente, ocorreu na década de 1960, no Clube de Roma. Em 1972, na cidade de Estocolmo, 

aconteceu a primeira Conferência Internacional sobre Meio Ambiente, com a participação do 

Brasil que há época manifestou-se resistente aos princípios propostos pelo encontro. A adesão 

do Brasil tornou-se participativa a partir da década de 1980 (MOREIRA, 2006). Hoje essa 

política ambiental está mais encorpada num melhor comportamento advindo de muita 

informação, educação e conscientização na prevenção à degradação ao meio ambiente.  

Relatos literários afirmam que a partir da década de 1970 a procura por diferentes 

materiais era motivada pela busca de vantagens econômicas geradas na maioria das vezes 

pelas alternativas de recursos, pelos processos mais econômicos, manutenção, durabilidade, 

reciclagem e pela logística de transporte de menor custo. Esta fase da economia ficou 

conhecida como escolha única, onde o princípio era baseado nos rendimentos crescentes de 

escala e a procura da padronização, além do aspecto quantitativo, que era o mais importante.  

A variedade de materiais era manifestada em uma mesma família, com a alteração 

somente de algumas propriedades, não gerando, portanto, nova família de materiais. A partir 

de 1980, o termo Novos Materiais passou a ser incluído e abordado nas pesquisas científicas, 

divulgados por livros, relatórios e outras publicações, que abordaram esse tema sob diversas 

denominações e aspectos. 

Atualmente, em função da escassez de algumas fontes para a produção, o alto custo de 

aquisição e de produção, e o alto consumo de energia de produção, se tornou inviável manter 

as práticas que outrora a logística utilizava para obter elevado lucro (ADAMIAN, 2008). 
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2.2 NOVOS MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Ultimamente tem-se visto muitas discussões inflamadas sobre alterações climáticas, 

tendo como foco a necessidade de ambiente limpo e utilização de recursos renováveis, para 

que se possa mitigar a escassez de recursos naturais (SATYANARAYANA, 2010); 

(ARDANUY et. al, 2012). 

A necessidade de desenvolver materiais alternativos para processos construtivos 

rápidos tem se tornado um fator importante para o desenvolvimento social. Isto é 

especialmente importante na América do Sul (Argentina, Brasil e Chile), onde os materiais 

regionais são agora pesquisados para construção habitacional rápida sob situações 

emergenciais tais como enchentes e terremotos (QUIROGA et. al, 2016).  

Construções rápidas, com baixo custo, elevada durabilidade, estabilidade dimensional, 

boa resistência mecânica, resistência ao fogo, bom isolamento acústico e térmico e com 

propriedades de resistência à degradação biológica são características de compósito wood-

cement que o tornam um material construtivo importante ((QUIROGA et. al, 2016) apud 

(DEL MENEZZI et. al, 2007); (LEE AWC, 1984)). 

Quiroga et. al (2016), dizem que o desenvolvimento de novos materiais foi investido 

em função desta escassez dos recursos naturais. Mudanças puderam apresentar novas atitudes 

com o uso em materiais compostos, polímeros de base biológica, derivados de materiais 

renováveis ou ecocompósitos, que podem ser degradados ou bioassimilados 

(SATYANARAYANA apud BOGOEVA-GACEVA et. al, 2007), que expressam a vontade 

de manter uma sociedade sustentável e produtiva (SATYANARAYANA apud GOMES et. al, 

2004). 

As atividades da indústria da construção civil são responsáveis pela redução de 

recursos não renováveis, depositando grandes volumes de resíduos minerais, além de emitir 

milhões de toneladas de dióxido de carbono. Fibras obtidas a partir de fontes renováveis, como 

as vegetais, têm sido utilizadas em materiais compósitos como opção sustentável (ARDANUY 

et. al, 2015). 
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Em escala industrial, o primeiro compósito a ser produzido foi o cimento-amianto, que 

foi patenteado no inicio do século XX. 

Observa-se que para os Novos Materiais e/ou Materiais Compósitos as propriedades 

resultantes encontradas são em geral iguais ou superiores as encontradas por seus elementos 

na forma individual, fenômeno este, justificado pela combinação destes componentes, 

observando-se o comportamento microestrutural do conjunto. 

Há grupos de materiais em que suas propriedades são influenciadas por meio de 

reações químicas e/ou físicas quando interagem com outros de natureza diferente, como por 

exemplo, o cimento e os materiais pozolânicos, tais como, a cinza da casca de arroz, argilas 

calcinadas, resíduos industriais, entre outros. O comportamento resultante dessas interações 

em sua grande maioria favorece as propriedades do novo material conferindo-lhe 

comportamentos mecânicos melhores e com vida útil mais prolongada. 

Torgal e Jalali (2011) constataram que 

 [...] A indústria da construção é um dos maiores e mais ativos setores na 

Europa. Ele representa 28% e 7% do emprego respectivamente, da indústria e de toda 

a economia Européia. Infelizmente esta indústria também é responsável pelo 

esgotamento de grandes quantidades de recursos não renováveis e de 30% de 

emissões de gás de dióxido de carbono. Isto é particularmente sério no contexto atual 

de mudanças climáticas causadas pelas emissões de dióxido de carbono no mundo 

todo, conduzindo a um aumento no nível do mar (IPCC - Intergovernmental Panel on 

Climate Change, 2007) e sendo responsável pelo colapso na economia mundial 

(Stern, N., 2006). A fim de alcançar uma indústria de construção mais sustentável, a 

União Européia recentemente estabeleceu que em um prazo médio o consumo de 

matérias prima deve ser reduzido em 30% e a produção de resíduo neste setor deve 

ser recortada para 40%. O uso de recursos renováveis pela indústria da construção 

ajudará a alcançar um padrão de consumo mais sustentável de materiais de 

construção. O concreto é o material mais usado na terra e ele é conhecido por sua alta 

resistência à compressão e baixa resistência à tração. Um outro autor (FERREIRA, 

2009) mencionou que 40% das 660 mil pontes nos Estados Unidos foram afetadas por 

problemas de corrosão e estimou em 50 bilhões de dólares os custos das operações de 

reparos. A durabilidade do concreto é relacionada ambientalmente. Se nós 

desfizermos hábitos a incrementar o tempo de vida do concreto de 50 para 500 anos, 

seu impacto ambiental decresceria em 10 vezes (KUMAGAI, S.; KURUMATANI, 



48 

 

N., 2009). Desde que em média 20 kg de barra de aço é usada para cada m3 de 

concreto estrutural fica claro que a troca do reforço com barra de aço por fibras 

vegetais é um passo maior para alcançar uma construção mais sustentável [...]. 

Marques (2009) relata que  
[...] Os recursos naturais são elementos da natureza utilizados no processo 

primário de produção, sendo, portanto, recursos fundamentais para a produção dos 

bens que visam atender às necessidades humanas, consistindo de matérias-primas e 

potencialidades energéticas. Não basta, no entanto, possuir disponibilidade desses 

recursos, é necessário se dispor de mecanismos de efetivo aproveitamento dos 

mesmos. No caso de países que possuem uma rica biodiversidade, caso do Brasil, 

detentor de grande parte da Amazônia legal, a falta de uma política adequada para 

gestão dos recursos naturais e, de certa forma, a falta de recursos de capital e 

tecnológico, não tem permitido que os abundantes recursos naturais disponíveis sejam 

aproveitados de modo eficiente. A necessidade de buscar inovações tecnológicas que 

sejam apropriadas a cada região, em consonância com a vocação das potencialidades 

de cada município, pode resultar no desenvolvimento de tecnologias apropriadas para 

cada região permitindo o seu desenvolvimento sustentável [...]. 

 

As fibras pertencem a outra classe de materiais que têm por finalidade acrescentar 

propriedades que agregam mais resistência ao grupo de compósitos, tornando-os mais dúcteis 

e menos frágeis.  

Entretanto, para o emprego de fibras sintéticas ou vegetais, há a necessidade de estudos 

prévios para a perfeita combinação da matriz com o elemento de reforço. A eficiência do 

processo pode ser melhorada por meio de tratamentos que podem ocorrer tanto no elemento de 

reforço, como também, na matriz. 

A vida útil de um compósito reforçado por fibras vegetais é avaliada em geral sob 

determinadas condições ambientais, sejam elas, externas ou internas, neste caso, em meio 

alcalino, que desempenham papel combinado na sua durabilidade (RAMAKRISHNA, G.; 

SUNDARARAJAN, T.; KOTHANDARAMAN, S., 2010). 

Atualmente os novos materiais tem aplicação na indústria automobilística, como 

revestimentos de acessórios de automóveis; na indústria de aviação, na forma de compósitos 
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compondo alguns elementos da fuselagem e de acabamentos de aviões; na indústria moveleira, 

em projetos sustentáveis e diferenciados; na construção civil, em variado emprego, como 

compósitos em estruturas de concreto armado, alvenarias, coberturas, reforços estruturais, 

compósitos, laminados cimentícios reforçados por fibras, paredes de vedações, entre outros. 

2.3 MATERIAIS SUPLEMENTARES DO CIMENTO (SCM) 

 Dentre os materiais mais utilizados na construção civil o concreto é o mais 

empregado, sendo o seu componente principal o cimento. Entretanto, a produção do cimento 

tem um impacto alarmante no meio ambiente com despejo elevado de CO2 na atmosfera. 

 Diante da questão ambiental em evidência, pesquisadores têm investido em 

alternativas que possam minizar este quadro, substituindo parcialmente o clínquer por 

materiais suplementares de cimento (SCM) com propriedades que possam melhorar as 

características do conjunto. 

 Segundo Najimi et. al, (2012) apud Senhadji et. al, (2014), os materiais cimentícios 

suplementares podem ser ou autocimentante ou pozolânicos, ou ambos, dependendo de sua 

composição química.  

 Podem ser obtidos também de subprodutos industriais, como a sílica ativa, cinzas, 

escória granulada de alto-forno ou a partir de resíduos agrícolas, como cinza de casca de arroz 

(NAJIMI et. al, 2012; MEHTA et. al, 1993; NEVILLE et. al, 1996). Tufos vulcânicos, pedra-

pomes, argila calcinada e outros, podem ser obtidos naturalmente (MEHTA et. al, 1993; 

NEVILLE et. al, 1996), e os com elevada reatividade, como a metacaulinita, que pode ser 

fabricada industrialmente (HASSAN et. al, 2012; SENHADJI et. al, 2014).  

A substituição parcial do clínquer por materiais suplementares cimentícos (SCM) na 

produção do cimento Portland é administrada em níveis limitados, prática exercida pela 

indústria de cimento, com intuito de melhorar características do cimento Portland 

(SNELLINGS et. al, 2014).  
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A influência dos SCMs sobre pastas cimentícias é expressiva, deixando-as mais 

densificadas, diminuindo a taxa de difusão de soluções agressivas, além de provocar 

transformações químicas com a reação pozolânica, reduzindo assim o hidróxido de cálcio na 

matriz cimentícia e simultaneamente aumentando sua resistência ao ataque alcalino 

(SENHADJI et. al, 2014).  

2.3.1 MATERIAIS POZOLÂNICOS 

O emprego de materiais pozolânicos ocorre desde a época do grande Império Romano, 

quando eram utilizadas cinzas vulcânicas na produção de argamassas. Atualmente a 

intensificação dos estudos com aplicação dessa matéria-prima tem elevado o nível do seu uso, 

aproveitando suas propriedades sob condições ideais e pré-determinadas, aplicando-as de 

forma eficaz e segura em favor de novos materiais emergentes, os quais são uma alternativa 

aos comumente utilizados nos sistemas construtivos. 

A indústria da construção civil tem se mostrado aberta a estes novos materiais, ainda 

que os convencionalmente utilizados sejam substituídos parcialmente ou possam ser 

diferentemente usados, com igual ou superior qualidade de aplicação. Dentre estes materiais, o 

grande desafio está em atender as necessidades dos novos segmentos desta indústria, 

diversificando e combinando o uso das propriedades já conhecidas. 

Perlot et. al, (2013) relata que o uso de partículas finas como material suplementar ou 

de substituição ao cimento foi largamente revisto. Esses estudos expuseram como eles podem 

melhorar as propriedades do estado fresco, os desempenhos mecânicos e de durabilidade de 

concretos.  

Adições minerais como cinzas volantes, sílica ativa, escória de alto forno granulada, 

cinza da casca do arroz e o metacaulim que exigem menos energia de produção são 

comumente usados como substituto parcial do cimento Portland ((MARTINEZ-REY et. al, 

2010); (CASSAGNABÈRE et. al, 2010)). 
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A procura pelo uso crescente de pozolanas associa-se aos fatos de reduzir o impacto 

ambiental global com menor emissão de dióxido de carbono (CASSAGNABÈRE et. al, 2010), 

além de diminuir custo quando adicionada ao Cimento Portland, e melhorar suas propriedades 

físicas (DONATELLO et. al, 2010; SENHADJI et. al, 2014). 

De acordo com NBR 12653 / 1992, ASTM C125; Montanheiro et. al, (2002) e 

Donatello et. al, (2010), os materiais pozolânicos podem ser naturais e artificiais. Sendo os 

naturais de origem vulcânicas ou sedimentares e os artificiais oriundos de atividades 

industriais ou de calcinações (cinzas vulcânicas, argila calcinada, opalina e etecetera), é um 

material tipicamente silicoso ou silico-aluminoso, sozinho é inerte, porém, quando em finos 

grãos, na presença de água e em temperatura ambiente ocorre uma reação química com 

hidróxido de cálcio, assumindo desta forma, propriedades cimentícias. 

A Tabela 2.1 apresenta a classificação dos materiais pozolânicos baseados nos 

conceitos de METHA (1987), NBR 12653 / 1992 e MIELENZ et al. (1951). 

Tabela 2.1–Classificação de materiais pozolânicos quanto à sua origem. 

Pozolana natural Pozolana artificial 

Rochas vulcânicas ácidas Escórias ácidas de alto forno 

Tufos vulcânicos Cinzas volantes 

Terras diatomáceas Resíduos argilosos de folhelhos betuminosos após extração 

Arenitos e folhelhos opalinos Microssilica 

Argilitos de argilas mal cristalizadas Argilas calcinadas (metacaulinita) 

 

Guedert (1989) apud Santos e Santos (2006) relatam que o uso de pozolanas em adição 

ao cimento confere ao concreto e argamassa característica como: 

 Menor calor de hidratação, pela troca de reações exotérmicas (hidratação do 

cimento), por reações atérmicas (pozolânicas); 
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 Maior resistência ao ataque alcalino em função do controle do hidróxido de 

cálcio oriundo da hidratação do clínquer Portland e à formação do C-S-H com 

menor relação CaO/SiO2 de menor basicidade; 

 Maior durabilidade, contribuindo para a inibição da reação álcali-agregado e 

diminuição do diâmetro dos poros da pasta hidratada, reduzindo o ataque do 

material por substâncias externas como cloretos e sulfatos. 

A utilização de materiais pozolânicos em matrizes reforçados com fibras como 

tratamento no beneficiamento das interfaces fibra/matriz tem mostrado grandes resultados 

devido à reação química que ocorre de forma mais lenta em relação ao cimento Portland, 

gerando neste processo vários produtos, entre outros, o silicato de cálcio hidratado (C-S-H), 

representado na equação (1), que é fundamental no consumo de hidróxido de cálcio no período 

de hidratação de uma matriz, tornando-a mais durável em meios alcalinos.  

Pozolana: pozolana + CH + H → CSH     (1) 

Na equação (2), pode-se observar a hidratação do componente C3S do cimento 

Portland com a produção de hidróxido de cálcio, onde a taxa de liberação de calor é mais 

rápida. 

Cimento Portland C3S: C3S + Água → CSH + CH    (2) 

A reação pozolânica não está intrínseca entre hidróxido de cálcio e sílica, mas, também 

em conjunto com todas as reações cimentícias do sistema (CaO – SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3 e 

H2O). As maiores diferenças entre estes dois fenômenos são as taxas de reação. Porém, a 

reação pozolânica pode ser abreviada com adições de aceleradores químicos e alterando a 

temperatura  (TIBONI, 2007) apud. (PEREIRA, C. L., 2012) 

A propriedade da reação pozolânica está intrínseca na capacidade que as pozolanas 

possuem de consumir o hidróxido de cálcio, onde esta habilidade é diretamente proporcional 

às suas características químicas, físicas, morfológicas, umidade, além da quantidade de CH 

contido na mistura (NITA & JOHN, 2007). 
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Aditivos pozolânicos são fortemente utilizados como recurso no combate à reação 

álcali de compósitos reforçados por fibras vegetais, tornando a matriz mais densa, menos 

porosa, mais durável e menos frágil, resguardando a fibra de ataques alcalinos que possam 

mineralizá-la. 

O compósito cimentício reforçado por fibras vegetais ao receber a adição de materiais 

pozolânicos, evitará a degradação deste elemento de reforço impedindo que o hidróxido de 

cálcio (Ca(OH)2 ou CH) se desloque para junto da fibra, evitando desta forma, ataques 

alcalinos. 

A seguir são apresentados de forma sucinta os materiais pozolânicos mais aplicados na 

substituição parcial do cimento. 

2.3.1.1 CINZA DA CASCA DE ARROZ 

Alguns aditivos pozolânicos são provenientes de resíduos agrícolas, como, a cinza da 

casca de arroz que é um subproduto da indústria de arroz. Muito embora, a casca de arroz 

tenha um baixo valor nutritivo, esta é um excelente material pozolânico, pois, é inerte e possui 

alto teor de sílica em sua composição. 

Ainda como resíduo, pode-se e deve-se agregar valor comercial, tendo em vista que 

seu descarte não deve ser feito de forma ordinária, pois, em grandes quantidades podem gerar 

desastres ambientais, tornando-o assim, nocivo a vida humana. 

A cinza da casca de arroz tem mostrado grande potencial na produção em compósitos 

cimentícios sendo que, em finíssimas partículas, conduz a uma distribuição granulométrica 

mais uniforme e com menor consumo de água, melhora sua trabalhabilidade, além de 

adicionar à matriz maior resistência mecânica.  
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2.3.1.2 CINZA VOLANTE 

A cinza volante é uma pozolana artificial, obtida a partir de partículas provenientes da 

queima de combustíveis de centrais termoelétricas à base de carvão. 

A cinza volante é um resíduo sólido de granulometria fina, sendo estes arrastados por 

gases resultantes de combustão e armazenados por precipitadores eletrostáticos (HOPPE 

FILHO, 2008). 

Estimativas afirmam que em 2020 aproximadamente 205x106 toneladas de cinza 

volante estarão disponíveis para a indústria cimentícia ((HUMPHREYS & MAHASENAN, 

2002) apud DAMINELI, 2013). Dez por cento desta estimativa foi consumida pela indústria 

dos EUA em 2009 ((USGS, 2010) apud DAMINELI, 2013). 

A ASTM - C618 considera dois tipos distintos de cinzas volantes, classe F para as 

cinzas com baixo teor de cálcio, e, classe C para as com elevado cálcio, suas diferenças está 

concentrada nos quantitativos de cálcio, sílica, alumina, ferro e o tipo de carvão processado 

(THONGSANITGAM et. al, 2014).  

Continuam os autores, que a substituição parcial do cimento Portland pela cinza 

volante deve ser conduzida com cautela, uma vez que o desempenho nas primeiras idades, 

como o desenvolvimento da resistência, o calor de hidratação, tempo de pega, pode ser 

retardado, especialmente em volumes altos de substituição.  

Seus grãos alcançam diâmetros médios de 1 mm e 100 mm (CEZAR, 2011), 

apresentam estrutura amorfa, sendo constituídas majoritariamente por dióxido de silício, óxido 

de alumínio e óxido de ferro. Na presença da água, desenvolve propriedades cimentícias 

formando silicato de cálcio hidratado, além de exercer efeito filler, provocando maior 

enchimento com seus grãos finos do cimento no estado fresco. 

Cezar (2011) relata que a cinza volante proporciona a formação de compostos 

hidratados mais homogêneos com baixo teor de CH e C-S-H com menor relação C/S, o que 
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resulta em uma pasta mais densa e, ainda, substitui poros grandes por menores, diminuindo a 

permeabilidade da mistura. 

A cinza volante propicia ao concreto fresco o efeito de melhorar coesão, 

trabalhabilidade, diminuir exsudação e segregação, além de aumentar o tempo de pega. No 

endurecido, contribui na redução de temperatura, refinamento de poros e ganho de mais 

resistência (CEZAR, 2011). 

2.3.1.3 METACAULIM/METACAULINITA 

A caulinita, um argilomineral presente em certas argilas, quando submetida a elevadas 

temperaturas sofre mudanças em sua estrutura, tornando-se mais reativa com o hidróxido do 

cimento Portland, principalmente quando estas argilas são finamente moídas. 

Assim, este tipo de argila submetida a elevadas temperaturas e finamente moída 

origina um material pozolânico conhecido como metacaulinita. 

Deste modo, a metacaulinita é um material silicoso ou silico-aluminoso, quando 

finamente moído e em presença de água, provoca uma reação química com o hidróxido de 

cálcio a uma temperatura ambiente produzindo assim, compostos com propriedades 

cimentícias.  

O processo inicial dá-se com desidroxilação da caulinita quando atinge o pico 

endotérmico. O processo da desidroxilação ocorre entre 450°C a 600° C, culminando com a 

formação da metacaulinita, de estrutura amorfa, mas, que conserva algumas camadas 

cristalinas da matéria de origem (caulinita), cuja transformação pode ser expressa pela 

equação (3). 

Al2O32SiO22H2O  → °C500 Al2O32SiO2 + 2H2O     (3) 

 
Metacaulinita Caulinita 
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Ao atingir a fase final de calcinação ideal, sua composição estrutural estará apta para 

agrupar-se ao cimento em misturas de pastas ou concretos, desempenhando desta forma sua 

atividade pozolânica que contribuirá na obtenção de melhores desempenhos mecânicos, físicos 

e químicos em compósitos cimentícios.  

A metacaulinita melhora as propriedades do concreto devido ao seu efeito duplo sobre 

a matriz cimentícia (preenchimento e reação pozolânica), podendo reduzir desta forma o 

impacto ambiental ao substituir parcialmente o cimento devido à sua baixa emissão de dióxido 

de carbono durante a produção em relação ao clínquer (PERLOT et. al, 2013). 

A metacaulinita empregada em argamassas e concretos tem se mostrado eficiente, 

além de reduzir o consumo de cimento, diminuí os poros das matrizes cimentícias, 

aumentando a resistência à compressão. 

Além disso, ao consumir o hidróxido de cálcio, proveniente da hidratação do cimento, 

protege elementos de reforço quando este é uma fibra vegetal, além de adicionar maior 

durabilidade ao compósito.  

Relatam (Wei & Meyer, 2015), que tratamentos em matrizes cimentícias com a adição 

de metacaulinita, minimiza a possibilidade de degradação da fibra vegetal com a redução da 

alcalinidade.  

O nível necessário de substituição de cimento Portland dependerá da quantidade da 

fase de interesse e da quantidade de hidróxido de cálcio produzido pelo cimento Portland, que 

é determinado pela composição e pela relação a/c (água/cimento) ((WILD & KHATIB, 1997); 

(ORIOL & PERA, 1995) apud COIMBRA et. al, 2004). 

 

2.3.2 CALCÁRIO  

O calcário é proveniente de rochas ou de depósitos extensos no mundo e sua 

constituição é basicamente rica em calcita (CaCO3), sendo formado por um sistema cristalino 
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e hexagonal, com boa clivagem romboédrica, possui dureza 3 (escala Mohs), densidade de 

2,72, tem textura na cor branca ou sem cor e colorido (SAMPAIO e ALMEIDA, 2013). 

O calcário pode ter multiuso, com aplicação na agricultura, no tratamento de água, em 

metalurgia, indústria cerâmica e entre outras indústrias. Também possui bom emprego em 

compósitos cimentícios, onde dentre outras finalidades, pode substituir parcialmente o 

consumo de cimento, o que conduz a uma proposta construtiva sustentável. 

Courard & Michel (2014) relatam que o fíller de calcário é uma matéria prima que já é 

usada em diversas aplicações como tintas, tijolos e misturas betuminosas, que podem ser uma 

boa substituição mineral em matrizes cimentícias. 

Para Severinghaus (1983) apud, Courard & Michel (2014) os fílleres minerais são 

geralmente definidos com um “material inerte que é incluído em uma composição para algum 

propósito útil”. 

Segue o autor que os fílleres minerais podem ser adicionados para obter uma grande 

variedade de resultados finais ou melhorar características específicas como dureza, fragilidade, 

resistência ao impacto, resistência à compressão, ponto de amolecimento, resistência ao fogo, 

textura superficial, condutividade elétrica. 

A granulometria fina das partículas contribui na dispersão das mesmas em meio a 

mistura.  Em finos grãos, funciona como um agente inerte que gera efeitos físicos na pasta, no 

formato de enchimento, melhorando o desempenho mecânico da matriz na idade inicial; e no 

químico, íons de carbonato de calcário interagem com o hidrato de aluminato durante a 

hidratação do cimento provocando a formação de carboaluminato (THONGSANITGAM et. 

al, 2014).  

 O autor relata que a interação química entre o calcário e o cimento Portland ocorre de 

forma integral com a adição de materiais suplementares do cimento, como cinzas volantes, 

escórias ou metacaulinitas. 
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3 AS FIBRAS COMO MATERIAIS DE ELEVADO DESEMPENHO MECÂNICO 

3.1 FIBRAS  

O uso de fibras em diversas atividades humanas remonta as primeiras civilizações, e 

que com o passar do tempo, as técnicas e o emprego se aperfeiçoaram e diversificaram. 

O conceito de reforço foi desenvolvido para reduzir a fragilidade inerente do 

compósito de cimento desde o período antigo. Recentemente as fibras sintéticas e naturais 

passaram a ser utilizadas como agente de reforço (BYUNG-WAN et. al., 2014). 

Nesta linha do tempo, as fibras passaram a ser elementos componentes dos mais 

diferentes tipos de compósitos, sejam poliméricos, metálicos e cerâmicos. A estrutura destes 

conjuntos constitui-se de fases ou de polifases, conforme a projeção de sua aplicabilidade. 

A escolha adequada das propriedades intrínsecas de fase, do controle da fração 

volumétrica, geometria e distribuição dos diferentes arranjos de fase têm contribuído na 

combinação de distintas fases para diferentes aplicações em materiais polifásicos. 

Independente da matriz, os reforços elásticos colaboram com aumento de rigidez e resistência 

nos compósitos (GANGULY & POOLE, 2004). 

 As fibras, que possuem amplas aplicações na engenharia de materiais, sejam elas 

artificiais (sintéticas) e naturais, em geral, são empregadas em materiais compósitos (novos 

materiais) ou de forma individual como elementos dúcteis em produtos destinados à indústria 

de esportes e utilidades do lar. 

Entre as fibras sintéticas destacam-se: aramida, carbono, nylon e poliéster. Com 

relação às naturais destacam-se: sisal, coco, bagaço da cana-de-açúcar, bambu, rami, 

bananeira, curauá, juta, malva, entre outras. 

Segundo Callister (2000), os compósitos com fibras podem ser considerados os mais 

importantes tecnologicamente. A incorporação das fibras permite modificar fortemente as 

características de matrizes frágeis, como o concreto, aumentando sua ductilidade, tenacidade, 
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resistência à tração e aos impactos. Isso explica o grande espectro de aplicações desse tipo de 

compósito.  

A incorporação de fibras em matrizes poliméricas aumenta o coeficiente de atrito, 

adiciona mais resistência ao desgaste e tração, além de proporcionar boa resistência térmica 

(MEI et. al, 2015). 

Tendo em vista o elevado módulo de elasticidade das fibras, seus usos são frequentes 

em compósitos, por apresentarem grande desempenho mecânico. A Tabela 3.1 apresenta 

características físicas e mecânicas de algumas fibras sintéticas e naturais. 

Tabela 3.1 – Propriedade das Fibras 

 
Fonte: BLEDZKI, A. K.; GASSAN, J., (1999). 

 

As fibras se dividem em orgânicas e inorgânicas, e subdividem-se em fibras sintéticas 

ou artificiais, naturais ou minerais (Figura 3.1). Como o escopo do trabalho envolve o estudo de 

fibras orgânicas naturais, a abordagem sobre fibras inorgânicas e orgânicas artificiais ficarão 

em relatos sucintos. 

 

 

 

 

Densidade Resistência à Módulo de Alongamento
(g/cm3) tração (MPa) elasticidade (GPa) (%)

Algodão 16 - 21* 1,5 - 1,6 287 - 597 5,5 - 12,6 07 - 8
Cânhamo _ _ 690 _ 1,6
Coco 100 - 450 1,15 - 1,45 131 - 175 4 - 13 15 - 40
Curauá / br 60 - 100 1,2 859 - 1404 20 - 36 _
Carbono 5 1,8 - 1,9 4300 - 5171 270 - 310 1,4 - 1,8
Linho _ 1,5 345 - 1035 27,6 2,7 - 3,2
Juta 200 1,3 393 - 773 26,5 1,5 - 1,8
Kevlar-49 12 1,48 2800 - 3792 131 2,2 - 2,8
Vidro-E 8 - 14 2,5 2000 - 3500 70 1,8 - 3,2

Propriedades físicas e mecânicas de fibras vegetais e sintéticas

Fibra Diâmtero (µm)

* Valores dos elementos anatômicos da fibra, individualizada.
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Figura 3.1 – Divisões e subdivisões das fibras. 

 

3.1.1 FIBRAS INORGÂNICAS 

A estrutura de uma fibra inorgânica é oriunda de processos de altas temperaturas em 

que são submetidos o boro, o carbono e o silício, sofrendo transformações químicas e físicas, 

que culminam em um produto com propriedades mecânicas e físicas de alto desempenho e de 

elevada resistência térmica.  

Em geral as fibras são utilizadas na tecelagem de produtos têxteis, produção de canas 

de pesca, raquetes de tênis, barcos olímpicos, pranchas de surf, componentes de aviões e 

helicópteros. 

As fibras inorgânicas se subdividem em artificiais e naturais, nas diferentes aplicações 

em distintas indústrias, destacam-se amianto, vidro, aço, carbono, aramida, nylon e poliéster.  

Fibras 

Orgânicas 

Artificiais Naturais 

Aço Amianto 

Artificiais Naturais 

PVA Celulose 

Inorgânicas 
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Em matrizes poliméricas a fibra de vidro é a mais utilizada, por suas características 

vantajosas em relação às outras de mesma origem, possuindo elevada resistência à tração, 

compressão, química, e fogo em sua composição, além de possuir excelentes propriedades 

isolantes térmicas e acústicas.  

As fibras sintéticas mais utilizadas em compósitos como reforço são as fibras de 

kevlar, carbono e vidro. A Figura 3.2 mostra alguns exemplos de fibras inorgânicas. 

  

(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.2 – Fibras inorgânicas. 

Fonte: www.hemeisolantes.com.br, 22/09/2015 - 09:29 h. 

A fibra de carbono utilizada em compósitos poliméricos destaca-se pelas vantagens 

que suas propriedades oferecem, elevado módulo de elasticidade, baixo coeficiente de atrito e 

significante resistência ao desgaste (WANG et. al., 2014); apud (MEI LV et. al., 2015); 

(ZANG et. al, 2013); (YU et. al, 2013); (MOLAZEMHOSSEINI et. al, 2013); (CHANG et. 

al, 2010)). Um exemplo de aplicação são as malhas em fibras de carbono em reforço de pilares 

http://www.hemeisolantes.com.br/
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e paredes de vedações, semelhantes ao utilizado no estádio do Maracanã, sendo estes 

elementos usados dentro de matriz cimentícia, Figura 3.3. 

  

(a) (b) 

Figura 3.3 – Construção do Maracanã – Uso de malhas de fibras de carbono em grandes 
estruturas de concreto. Fonte: COSTA (2013). 

 

3.1.2 FIBRAS ORGÂNICAS 

A escassez de recursos originários do petróleo tem provocado crescente procura por 

soluções alternativas, como as fibras naturais em substituição às sintéticas utilizadas em 

compósitos poliméricos (LIU et. al, 2015); (BYUNG-WAN et. al, 2014). Nestes compósitos a 

fibra de vidro tem sido substituída por fibras naturais, materiais ambientalmente amigáveis, 

com grande procura no setor (YAN et. al, 2012) apud (YAN et. al, 2015); (OLIVITO et. al, 

2014). 

Os grupos de fibras orgânicas podem ter sua origem animal, mineral ou vegetal, sendo 

esta última de base celulósica, podendo ter aproveitamento em aplicações com as diferentes 

partes constituintes de uma espécie vegetal. Enquanto que a de origem animal, o material 

tomado como objeto fibroso, pode ser proveniente de secreção de insetos (seda), excreção 

animal ou pêlos (crinas de cavalos). Constituídas basicamente por silicatos e de origens 

rochosas, a fibra mineral compõe o quadro das fibras naturais. 

Para Codispoti et. al, (2015), as fibras naturais são classificadas em três principais 

categorias de acordo com a sua origem: vegetal, animal e mineral ((CHANDRAMOHAN, 

2011); (CHEUNG et. al, 2009)); cada uma dessas categorias é dividida em diversas 
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subcategorias. Substancialmente, existem milhares de diferentes fibras naturais. São oriundas 

de fontes renováveis, não abrasivas, menos consumo de energia de produção, reciclável e 

biodegradável, encabeçando a lista dos materiais sustentáveis (YAN, 2013) apud (YAN et. 

Al.,2015). 

Apesar da abundância do material celulósico no planeta, os processos de 

beneficiamento desta matéria-prima são diferenciados e direcionados de acordo com usos 

específicos. Além disso, a falta de conhecimento mais aprofundado das espécies coletadas 

torna o aproveitamento do material parcial com descarte do restante, sem a utilização de todo 

seu potencial. 

A procura por materiais celulósicos na construção tem sido acentuada, em especial 

aplicação como material isolante. Palhas de arroz, palha de trigo, entre outras, tem sido usadas 

como isolantes na construção, devido ao seu aspecto estrutural, são ocas, baixa densidade, 

além de possuir características isolantes (WEI et. al., 2015). 

Fibras lignocelulósicas como banana, sisal, juta e fibras de côco têm atraído a atenção 

de grupos de pesquisa, considerando suas utilizações em industriais e em reforços poliméricos. 

As vantagens dessas fibras em relação às fibras de vidro estão presentes em suas 

características naturais: baixa densidade, baixo custo, auto-renováveis e biodegradáveis 

(BYUNG-WAN et. al, 2014). Países tropicais possuem elevada produção de plantas fibrosas, 

a exemplo, banana originária de culturas agrícolas (MERLINI et. al., 2011). 

O mercado Europeu em 2010 consumiu 315.000 toneladas de fibras naturais, o que 

equivale a 13% do total de materiais de reforços (vidro, carbono e fibras naturais). Estudos 

sinalizam que até 2020 este número elevará para 830.000 toneladas com a aplicação destinada 

para compósitos (YAN, 2013) apud (YAN et. al, 2015). 

Codispoti et. al., (2015), relatam que as fibras vegetais são comumente uma fonte útil 

para o desenvolvimento de materiais inovadores, devido a suas vantagens quando comparadas 

as fibras sintética comuns, em face das exigências correntes e demandas no campo da 

construção. 
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Continuam os autores apontando que nas aplicações em engenharia civil, as fibras 

naturais na maior parte analisadas e estudadas como fibras de reforço são aquelas provenientes 

dos vegetais, especialmente as fibras do talo (juta, linho e cânhamo), até mesmo se a extensão 

é menor, também o fruto (coco) e as fibras da folha (sisal) (ZAMPALONI, M. et. al, 2007); 

(FARUK & AIN, 2013). 

Em estudo com as 20 fibras naturais mais usadas, a fibra de linho foi eleita a que 

melhor fornece combinação potencial de baixo custo, peso leve e alta relação 

resistência/rigidez em aplicações estruturais (DITTENBER & GANGARAO, 2012) apud 

(YAN et. al, 2015). 

Quanto ao custo, desempenho e produção mecânica, as fibras de linho, cânhamo e juta 

são as que reúnem melhores qualidades para substituir as de vidro, afirmam (YAN et. al, 

2014) apud (YAN et. al., 2015). 

O destaque do uso de fibras naturais em materiais poliméricos é a sua aplicação na 

construção (YAN et. al, 2015). O uso desses materiais sustentáveis reduzirá custos e 

aumentará a eficiência energética, que fornece uma solução para as necessidades de 

infraestruturas imediatas enquanto promove o conceito de sustentabilidade (HUMPHREYS, 

2003) apud (YAN et. al, 2015).  

Compósitos cimentícios reforçados com fibras naturais representam materiais 

sustentáveis alternativos para a indústria da construção, e a habilidade para reciclar esses 

materiais pode fornecer novas oportunidades para países em desenvolvimento gerar energia e 

fontes econômicas (OLIVITO et. al., 2014).  

Desta forma, as fibras vegetais têm sido objeto de estudo e investigação em virtude de 

suas propriedades que lhes favorecem quando utilizadas como elemento de reforço em 

compósitos, tais como, baixa densidade, módulo de elasticidade moderado, proporcionando, 

portanto, bom desempenho mecânico que permitem a concepção de projetos mais 

sustentáveis, além de serem elementos confortáveis de construção, de baixo custo, renováveis 

e com baixa energia de produção. 
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A Figura 3.4 apresenta alguns exemplares de construções de baixo custo e sustentáveis, 

com versões em materiais diferentes oriundas de recursos naturais bem comuns no Brasil. 

  

(a) (b) 

Figura 3.4 – (a) Habitação construída com resíduo madeireiro e cobertura em fibras naturais (Amazonas) e (b) 
Construções em Adobe. (Fonte (b): Curso Taller Internacional Arquitectura Sostenible, Tecnologia Y 

Construccion Com Tierra – Salas, 2006). 

Existem tipos de construções que são comuns nos setores imobiliários em outros 

países, devido a várias características atrativas como fácil montagem, baixo custo e viável do 

ponto de vista ambiental, Figura 3.5. 
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(a) (b) 

Figura 3.5 – (a) e (b) Casas Modulares com Resíduos de Madeira. (Fonte: Curso Taller Internacional 
Arquitectura Sostenible, Tecnologia Y Construccion Com Tierra – Salas, 2006). 

Para o setor da construção civil o interesse maior nas fibras vegetais procede em parte 

devido as suas propriedades com grande desempenho mecânico garantido pelo módulo de 

elasticidade elevado e sua esbeltez. 

A Tabela 3., apresenta as propriedades físicas, químicas e mecânicas de algumas fibras 

vegetais de diferentes espécies, onde são apresentados os valores para as principais 

características que são de interesse para aplicação em compósitos.  

Tabela 3.2 – Propriedades físicas, químicas e mecânicas de fibras naturais 

 

Fonte: CARDOSO, 2013; NABI SAHEB e JOG, 1999; SANTOS, 2013. 

 

 

Fibra Celulose (%)
Hemiceluloses

(%) Lignina(%) Pectina(%) Cinzas (%)
Densidade 

(g/cm3)
Resistência à 
tração (Mpa)

Mód. 
elasticidade 

(Gpa)
Curauá 78,08 ± 0,43 4,09 ± 1,45 0,7 ± 0,01 1,43 ± 0,016 407 - 802 11,8 - 31,56
Juta 60 - 71,5 13,6 - 22,1 4,09 0,2 1,3 393 - 773 26,5
Sisal 64,9 - 78 10 - 29,7 7,6 - 11 10 1,45 511 -635 9,4  - 22
Côco 36 - 56,2 17,8 - 19,2 31,6 - 45 1,15 - 1,45 131 - 175 4 - 13
Bagaço da cana-
de-açúcar 49,8 - 56,2 16,8 - 29,7 19,7 - 25,3

p       
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3.1.3 ESTRUTURA DAS FIBRAS VEGETAIS (NATURAIS) 

 

3.1.3.1 ANATOMIA DAS PLANTAS 

A anatomia de uma planta abrange o estudo de suas células e tecidos. Este estudo é 

importante para vários segmentos que utilizam a caracterização estrutural de materiais 

vegetais. Para a engenharia florestal esses dados auxiliam nos estudos de reflorestamento, 

entre outros interesses da área. Para construção civil, no uso de fibras vegetais como reforço 

em compósitos se faz necessário conhecer suas propriedades físicas, químicas, mecânicas e 

anatômicas, para usar essas informações a favor da composição de novos materiais. 

O estudo anatômico está compreendido em três estruturas fundamentais da planta - 

Raiz, caule e folha. O sistema dérmico, que são camadas de células vivas que cobrem a raíz 

(estrutura primária da planta), constitui a epiderme. Concentram-se também na raíz, o sistema 

vascular e a medula, que se localiza na região estrutural central da planta. O tecido dérmico 

normalmente recebe uma película denominada cutícula, que reveste externamente a epiderme, 

ou seja, protege a planta de ataques de fungos ou micro-organismos. O câmbio vascular é 

responsável pelo crescimento secundário das plantas. 

O caule é constituído por tecidos – dérmico, fundamental e vascular. Tem por 

finalidade nas plantas, sustentar, transportar, armazenar e produzir folhas e estruturas 

reprodutivas. 

 A folha, identificado como o principal órgão produtor das plantas é responsável pelo 

processo de produção e distribuição de açucares na presença de luz, utilizando água e gás 

carbônico (fotossíntese). Segundo Silveira (2004), as folhas apresentam enorme diversidade 

de estruturas. As folhas de hidrófitas têm pouco tecido de sustentação e pouco xilema. As 

xerófitas possuem grande quantidade de esclerênquima, cutícula grossa, células com paredes 

espessadas e lignificadas. 

Segundo Silveira (2004), a flor é o órgão responsável pela reprodução da planta. Ela se 

origina a partir de uma gema florífera que pode estar na axila da folha ou no ápice caulinar.  
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As plantas adultas possuem crescimento contínuo, onde a formação de novas células, 

tecidos e órgãos vê-se restrita, quase que totalmente, a certos locais do vegetal chamados de 

meristemas.  

Meristemas são tecidos que possuem a capacidade de divisão, alongamento e 

diferenciação celular, estão diretamente envolvidos com crescimento e desenvolvimento do 

vegetal (APOSTILA DE MORFOLOGIA VEGETAL, 2002). 

Esses meristemas podem ser primários e secundários, sendo o primeiro responsável 

pelo crescimento da planta longitudinalmente, enquanto que, no segundo caso, ocorre o 

alargamento no sentido da espessura, além de garantir o desenvolvimento dos câmbios 

vascular e da casca. 

Os sistemas de tecidos das plantas vasculares estão distribuídos ao longo do elemento, 

por isso são classificados de acordo com a região de incidência:  

►Tecido fundamental - são tecidos de sustentação, como a parênquima, colênquima e 

esclerênquima;  

►Tecido vascular – composto por dois tecidos condutores (xilema e o floema);  

►Tecido de revestimento - composto pela epiderme / periderme. 

As paredes primárias das células de parênquima têm como composição a celulose, 

hemiceluloses e pectinas (compostos hidrofílicos). Suas paredes são interligadas por lamela 

média ou substância intercelular, constituídos basicamente por compostos pécticos. Após o 

alongamento celular e seu crescimento, a célula deposita lignina (hidrofóbica) para a 

composição da parede secundária (APOSTILA DE MORFOLOGIA VEGETAL, 2002). As 

pontuações estão concentradas nas células parenquimáticas, que se trata de áreas mais finas ou 

esbeltas na forma de depressões em profundidade variável na parede primária. 

Os tecidos de esclerênquima são tecidos com paredes espessas e lignificadas a ponto 

de impedir trocas metabólicas, por suas paredes se encontrarem impermeabilizadas. Apesar de 

serem tecidos mortos, possuem grande rigidez e excelente desempenho mecânico nas regiões 
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que cessaram o alongamento (APOSTILA DE MORFOLOGIA VEGETAL, 2002). Tecidos de 

parênquimas com frequência se desenvolvem em paredes secundárias, porém, podem crescer 

nas paredes primárias. 

Fatores como o oxigênio em abundância, desejável condutividade hidráulica e térmica, 

solos com seus constituintes minerais intervém no crescimento das plantas. Foi constatado que 

em diferentes regiões do Amazonas, as mesmas espécies se diferenciam no crescimento, na 

quantidade e qualidade de suas propriedades químicas, físicas e mecânicas. 

Dentro de um mesmo nicho de plantas há de se encontrar frações de caule cujas 

características físicas apresentam grande variação, mesmo entre as próprias espécies e no 

próprio elemento. Isso se deve ao volume de feixes vasculares, que culminam com a parede do 

colmo ou estipe (tipos de caules) de forma mais espessa. A Figura 3.6, apresenta um esboço na 

perspectiva em corte da estrutura da fibra vegetal com seus elementos componentes e suas 

interligações. 

 
Figura 3.6 – Elementos componentes da fibra vegetal (baseado em TOMCZAK (2010)). 

 

Independente de seu aspecto de forma, as fibras vegetais são compostas por inúmeras 

células onde cada uma é constituída por várias microfibrilas que possuem desordenado 
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alinhamento e direção. As camadas de microfibrilas que fazem parte desse conjunto de células 

estão distribuídas em: parede externa – camada primária; camada da parede secundária (S1); 

camada da parede secundária (S2) e camada da parede secundária (S3). 

Dentro da célula vegetal há um espaço vazio, chamado lúmen, e, a união das células 

vegetais é realizada pela lignina contida na lamela média. 

Os componentes que formam a estrutura da planta são classificados em principais ou 

acidentais, são eles: Lignina, hemiceluloses, celulose, pectina, cinzas e extrativos. 

A lignina é uma macromolécula tridimensional amorfa, em geral encontra-se agregada 

à celulose na parede celular, tornando-se desta forma, uma base de proteção contra o ataque de 

micro-organismos à planta, deixando a parede rígida e impermeável. 

Para Rowell (1984), a lignina não somente mantém as fibras juntas, mas, também, atua 

como agente enrijecedor para as moléculas de celulose dentro da parede da fibra. 

Rowell (1984) relata que a celulose é primariamente responsável pela resistência das 

fibras, por seu alto grau de polimerização e orientação linear. As hemiceluloses atuam como 

matriz para a celulose e aumenta a densidade de empacotamento da parede da célula.  

A celulose é a matéria orgânica mais profusa em nosso planeta, compõem grande parte 

das plantas tendo como função dar sustentação a estrutura destas, trata-se de um polissacarídeo 

com cadeia linear bem uniforme.  

A matriz de suporte das microfibrilas de celulose são as hemiceluloses. Como 

componente da fibra vegetal, as hemiceluloses correspondem a sua classe polimérica 

(GARCIA HORTAL, 2007).  

Substâncias como os extrativos estão classificadas como orgânicas e possuem peso 

molecular baixo. Como substâncias inorgânicas aparecem as cinzas. 

Rowell (1984) considera que o conhecimento da estrutura interna das fibras 

lignocelulósicas e da sua composição química é importante para compreensão de sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amorfa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parede_celular
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influência nas características do compósito e também na escolha dos seus tratamentos 

químicos e físicos. 

Embora as fibras vegetais apresentem várias vantagens em seu uso, como todo 

elemento de reforço, possuem também suas desvantagens e limitações, sendo elas: elevada 

absorção de umidade; baixa resistência em meio alcalino; vulnerável ao ataque de 

microrganismos; grande variabilidade em suas propriedades físicas e mecânicas, além de 

possuir um módulo de elasticidade baixo quando comparado com os das fibras sintéticas 

(TOLEDO, 1997 apud SILVA, 1999). 

Neste contexto, as fibras de arumã têm mostrado características físicas, mecânicas e 

químicas significativas para fins construtivos, constatados no estudo de Marques (2009), as 

quais podem são apresentadas na Tabela 3.. Ressalta-se que os procedimentos utilizados para a 

determinação da densidade real foi realizado pelo método de deslocamento de água. 

Tabela 3.3 –Caracterização Mecânica, Química e Física da Fibra de Arumã. 

 

Fonte: MARQUES, 2009. 

A planta é uma espécie muito abundante na região Amazônica, porém, concentradas 

em lugares afastados das zonas urbanas. No mapa da Figura 3.7 são identificados os locais 

onde são a ocorrência da planta se dá em maior frequência. 

Caracterização 
Física

Extrativos 
Etanol-

Tolueno 
(%)

Extrativos 
Etanol (%)

0,76
0,46
0,43
0,14
0,42
0,29
1,78
0,36

Umidade 
(%)

176,53 - 654,38 14,19 62,24 10,09

Amostras

Caracterização Mecânica Caracterização Química

Intervalo do 

Módulo de 

Elasticidade 

(Gpa)

Intervalo da 

Tensão 

Última  (MPa)

Lignina 
(%)

Arumã Tupé

Arumã  Branco

Arumã Vermelho 11,55 - 24,00 167,50 - 378,68 14,09

14,89 - 20,89 211,47 - 487,00 14,23

11,40 - 28,19

Arumã Canela de Jacamin 11,59 - 16,67 195,44 - 464,10 14,96 65,01 11,86

Densidade 
Básica (g/cm3)

0,54

0,37

0,65

0,53

10,64

62,73 12,47

Celulose 
(%)
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Figura 3.7 – Mapa da Bacia Amazônica – Fonte: SECRETARIA EXECUTIVA DO 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2009. 

 

3.1.3.2  MORFOLOGIA DE PLANTAS 

Segundo Steigleder (2010), morfologia é a ciência das formas. É a ciência que tem por 

objeto o conhecimento e a explicação das formas externas e internas dos seres, e também as 

leis que regem o seu aparecimento. 

A importância da caracterização morfológica das plantas é fundamental, e 

indispensável para os segmentos que trabalham com vegetais sendo a distinção realizada a 

partir da identificação das espécies que são baseadas em informações que avaliam a 

variabilidade genética da amostra.  

Araújo (2009) apud Porter (1989) considera que as diferenças na forma entre uma 

árvore e outra podem ter suas bases causais explicadas pela engenharia estrutural que visualiza 

a árvore pela forma dos ramos, sua elasticidade e resistência para esforço, como unidades 

estruturais restritas por princípios mecânicos. 
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3.2 TIPOS DE REFORÇO EM COMPÓSITOS 

O resultado eficiente de um material compósito depende da melhor combinação de 

seus componentes, podendo ser complementada por adições às matrizes e ou tratamentos nos 

elementos de reforço.  

O arranjo e a distribuição adequada do elemento de reforço influenciarão diretamente o 

desempenho mecânico do conjunto. Esse arranjo pode apresentar-se de várias formas, como 

mantas, tecidos em uma direção, bidirecionais, em três direções, ou na forma híbrida.  

Pardini (2006) relata que preformas híbridas podem ser obtidas pela utilização de 

tecidos intercalados por mantas. As mantas são materiais essencialmente não-tecidos, podendo 

ser obtidas de fibras picadas ou de feltros. As mantas podem ser disponibilizadas de diferentes 

tipos:  

• Mantas de filamentos cortados – as fibras apresentam comprimentos que chegam até 

50 mm e possuem as propriedades mecânicas baixas;  

• Mantas de filamentos contínuos – tem melhor conformabilidade e melhores 

propriedades do compósito; 

• Mantas de superfície – possuindo densidade baixa e massa em média de 20 a 30 g/m2 

são compostas por fibras curtas tendo em sua composição resina para que ocorra a 

impregnação, evitando-se desta forma, o afloramento das fibras à superfície. 

Os tecidos em duas direções são caracterizados pela orientação das fibras, pelos 

diferentes métodos empregados na sua confecção e classificados pela massa por unidade de 

área, similar as mantas, (MOURA et. al., 2009).  

Os tecidos 2D podem ser: 

• Entrelaçados em duas direções - são os produzidos pelo entrelaçamento de fibras 

segundo direções perpendiculares, com apresentação de padrões variados, dentre os 

quais citam-se: Plane Weave (entrelaçados realizados de forma bidirecional e 



74 

 

alternada); Twill Weave (uma ou mais fibras a 0˚ é tecida, alternadamente, por cima e 

por baixo de duas ou mais fibras a 90˚, de forma regular ou repetitiva); Satin Weave 

(são similares aos tecidos Twill Weave, a diferença ocorre no menor número de 

intersecções entre as fibras a 0˚ e as fibras a 90˚); 

• Entrelaçados híbridos - são resultantes de combinações de diferentes tipos de fibras 

(vidro, carbono e aramida). Este compósito apresenta, com relação aos compósitos 

convencionais, as características mais favoráveis das fibras diferentes, compondo desta 

forma, melhor resistência mecânica, rigidez, tenacidade e maior leveza.  

• Os tecidos 3 D - são obtidos a partir de processos especiais de tecelagem, que ligam 

múltiplas camadas de fibras com orientações diversas, sendo utilizados na confecção 

de fôrmas para painéis e perfis com fins estruturais, (MOURA et al., 2009). 

Hamouda et. al., (2015) relatam que as pré-formas têxteis em estruturas 3D são 

formadas utilizando diferentes tecnologias, tal como, não tecido, tecido pilha de 2D, 3D e 

integrado tecido (ortogonais cosidas e estruturas). 

Afroughsabet & Ozbakkaloglu (2015 apud YANG, 2011; YAO et. al, 2003; 

LAWLER, 2001; DAWOOD & RAMLI, 2010; MOBASSHER & LI, 1996) relatam que num 

sistema composto bem concebido, existe uma interação benéfica entre as fibras, o que por sua 

vez resulta num melhor desempenho do sistema de híbrido do que o do compósito monofibra. 

3.3 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS 

A concepção dos materiais compósitos tem o propósito de captar as melhores 

propriedades físicas, mecânicas e econômicas da combinação de dois ou mais materiais 

diferentes. Tem grande aplicação na engenharia, das tradicionais como o concreto armado 

para as mais recentes como os compósitos com fibra de carbono usados na indústria 

aeronáutica (PACCOLA et. al, 2015). 
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Hamouda et. al (2015) relatam que os materiais compósitos oferecem o potencial para 

que as estruturas apresentem alta resistência e rigidez com peso inferior quando comparados 

com materiais estruturais convencionais. 

Um material compósito pode ser formado a partir de uma fase contínua, chamada de 

matriz, e outra fase, contínua ou não, constituídas por elementos de reforço. Tratando-se de 

materiais de propriedades diferentes, cada elemento desempenha no conjunto sua função; a 

fase contínua assegura a ligação, enquanto que a descontinua, agrega reforço. 

A fase contínua é responsável também pela distribuição das cargas por meio do 

elemento de reforço, além de proteger a fase descontínua de possíveis ataques alcalinos, 

quando esta se refere a uma fibra vegetal. 

Tendo em vista que cada componente possui propriedades diferentes, a escolha do 

compósito deve ser avaliada em função do tipo de aplicação a que se destinará, além do custo 

e de sua viabilidade como material construtivo de pouco impacto ambiental. 

Para o projeto de compósito a aplicação é que determinará o tipo de matriz e de 

reforço, forma do reforço, fibras longas ou curtas, em quantas camadas e quais orientações, 

laminados ou/e híbridos, e em uma, duas ou três direções. 

As matrizes são muito utilizadas e difundidas nas mais diversas áreas do setor 

tecnológico, e em função de seus materiais básicos podem ser do tipo polimérica, carbono, 

metálica ou cerâmica (cimentícia). 

Em relação à matriz cimentícia, classificada como cerâmica, objeto do presente 

trabalho, sabe-se que esta é frágil à esforços de tração, pouco deformável, com coeficiente de 

dureza baixo. Situação esta que somente se reverte quando a matriz cimentícia recebe 

elemento de reforço. 

Quanto ao elemento de reforço, um compósito poderá ser dividido em particulado e 

fibroso. Como os compósitos particulados não fazem parte do escopo, maiores detalhes sobre 
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eles não serão apresentados neste texto. Deste modo, as atenções são dadas para os compósitos 

fibrosos, em especial àqueles de multicamadas. 

Um compósito laminado é um composto constituído de pelos menos dois ou mais 

materiais de diferentes propriedades, combinados em camadas ou encurtados em lâminas, que 

unidos originam novos materiais que podem proporcionar melhores propriedades em relação 

àquelas apresentadas sem suas homogeneizações. 

Os laminados que são constituídos por camadas ou simplesmente encurtados em 

lâminas tem a direção orientada de acordo com o posicionamento que lhe conferir maior 

resistência mecânica (Figura 3.8).  
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Figura 3.8 – Tipos de Compósitos. 

Há fabricação de laminados em diversas composições, como por exemplo, os 

laminados compósitos com reforço fibras vegetais, tais como, curauá, sisal, malva, juta, que 

podem se apresentar como mantas de fibras contínuas ou não. 

A matriz cimentícia é a mais utilizada na construção civil, sendo constituída por 

agregados graúdos e/ou miúdos, cimento Portland, água, e demais aditivos, previamente 

definidos em projetos. A partir do tipo de composição, pode-se classificar essa matriz como 

uma pasta, argamassa ou concreto. 

Como a matriz cimentícia também dá origem a novos compósitos, em muitas situações 

esta passa a ser a fase contínua do compósito resultante, como é o caso, dos cimentícios 

reforçados com fibras.  
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O desenvolvimento da moderna construção civil tem gerado uma demanda essencial 

por novos tipos de concretos que devem possuir qualidades melhoradas, como por exemplo, os 

concretos com alta resistência, elevado desempenho mecânico e reforçados por fibras de alta 

performance (AFROUGHSABET & OZBAKKALOGLU, 2015). 

A difusão do estudo do uso de fibras vegetais em grupos de pesquisa não é um tema 

mais incomum, em todo o mundo, várias instituições de pesquisas tentam aprofundar-se neste 

objeto de inovação tecnológica. 

O Brasil não poderia ser diferente, e neste contexto, tem avançado com pesquisas, 

tendo em vista, ser o detentor do maior celeiro do mundo em espécies de fibras vegetais, com 

uma reserva natural riquíssima e intocável com maior concentração situada na região 

Amazônica. 

Dentre as fibras Amazônicas mais estudadas destacam-se: juta, malva, curauá, tucum, 

piaçava, jacitara, entre outras. A fibra vegetal de Arumã tem feito parte deste seleto ranking 

de fibras Amazônicas, com potencial aplicação de reforço à matriz cimentícia, Figura 3.9, 

conforme já demonstrado no estudo de Marques (2009). 
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Figura 3.9 – Fibras Amazônicas: a) fibra de tucum; b) fibra de juta; c) fibra de arumã. 

 

3.4 TRATAMENTOS 

A durabilidade do compósito está diretamente relacionada com as características da 

interface da fibra com a matriz, assim como, o bom desempenho mecânico do conjunto 

fibra/matriz também tem relação direta a boa interface entre os mesmos. Isto porque, essa boa 

interface facilita a transmissão das tensões internas que serão distribuídas uniformemente para 

matriz por meio do elemento de reforço. 
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Para que haja a garantia de uma boa interface fibra/matriz é necessária que a superfície 

da fibra apresente algumas características físicas que favoreçam a interação entre estes dois 

elementos (fibra e matriz). 

Além disso, a característica hidrofílica das fibras torna-se um problema, tendo em vista 

que a absorção de água durante o processo de produção dos compósitos e até mesmo a sua 

perda durante o processo de cura conduzem este elemento a uma variação dimensional muito 

maléfica para sua adesão à matriz, comprometendo o desempenho do sistema. 

Por outro lado, como já mencionado anteriormente, as reações de hidratação do 

cimento Portland, base dos materiais cimentícios, produzem o hidróxido de cálcio (CH), cuja 

parcela livre reage com a fibra e que, devida a natureza do material lignocelulósico desta, 

ocasiona a sua degradação, com consequente redução da durabilidade do compósito. 

Deste modo, antes mesmo do processo de produção do compósito, há a necessidade de 

se eleger um tratamento superficial adequado ao elemento de reforço natural e, se necessário, 

até mesmo um ajuste na própria matriz cimentícia, para correção dos problemas ora 

mencionados. 

Muitos tratamentos tanto para as superfícies das fibras quanto para as matrizes já 

foram estudados. Alguns são relatados de forma sucinta e outros, aqueles que foram 

empregados na pesquisa, são apresentados de forma mais detalhada a seguir. 

 

3.4.1 TRATAMENTO DE MATRIZES 

Compósitos cimentícios unificados a elementos de reforço natural necessitam de 

especial atenção devido à incompatibilidade das fases, que até antes da associação encontram-

se regidas por naturezas físicas, químicas e mecânicas diferentes. 

Gerar material novo com a unificação de materiais diferentes não é tarefa tão simples, 

principalmente quando se trata de compósitos cimentícios, que devido ao ambiente alcalino 
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conduz a fibra vegetal ao encurtamento de sua vida útil, onde os poros da matriz são 

verdadeiros depósitos de solução alcalina de elevado pH. 

Diante destas circunstâncias, há a necessidade de tratamentos, que possam evitar que a 

fase mais frágil seja alvo de ataques alcalinos ou de outros agressores, que a confinam a uma 

vida útil curta, levando-a à degradação. A consequência deste fato é tornar a função do 

conjunto sem propósito ou com resultados insatisfatórios. 

Para tanto, as matrizes podem ser transformadas, com adições de materiais 

suplementares cimentícios (SCM) ou de materiais pozolânicos. Em outras situações pontuais 

pode ser realizado o fechamento do volume de poros da matriz por meio de polímeros. 

Em matrizes cimentícias o tratamento está mais voltado para a alcalinidade provocada 

pelos compostos químicos formados na fase de hidratação da matriz. A moldagem sob pressão 

é uma forma de diminuir volume de água interno à matriz cimentícia, adicionando mais 

resistência e melhorando a interface fibra/matriz. 

A adesão fibra/matriz pode ser beneficiada com a junção desordenada da cadeia 

molecular, correspondências de tensões superficiais e formações de ligações químicas por 

meio de agentes químicos de acoplamento (BLEDZKI & GASSAN, 1999); (MOON et. al, 

2005). 

Estudos relativos a tratamentos em compósitos cimentos reforçados por fibras naturais 

já foram realizados sob diversas ópticas, com diferentes resultados. Os resultados obtidos em 

estudos com tratamento simultâneo tanto da fibra natural como da matriz cimentícia relatados 

por outros autores, onde os processos ocorreram de forma bem-sucedida como (MELO 

FILHO, 2012), estimulou a opção pela utilização de uma metodologia semelhante no 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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3.4.2 TRATAMENTO DE FIBRAS 

Para evitar a degradação da fibra e possibilitar um resultado com melhor desempenho 

mecânico e maior durabilidade, há a necessidade de reverter sua característica hidrofílica para 

hidrofóbica por meio de tratamentos de sua superfície. 

Diversos são os tipos de tratamentos superficiais que podem contribuir para alterar a 

natureza hidrofílica da fibra, bem como, melhorar a sua adesão à matriz, os quais podem ser 

citados, tais como, tratamentos químicos de hidróxido de sódio (NaOH), em concentrações e 

tempos diferentes, acetilação, mineralização, mercerização, entre outros. A hornificação e 

banhos em água a temperaturas elevadas são exemplos de tratamentos com choques térmicos 

que podem reduzir a quantidade de lignina contida, além de minimizar a variação dimensional 

da fibra vegetal. 

O tratamento químico com hidróxido de sódio (NaOH) em fibras é aplicado em 

diferentes temperaturas e tempos que, entre outras funções, reduz a hidroficidade e garante o 

desempenho mecânico das fibras. O processo se faz com o embebimento da fibra em solução 

de hidróxido de sódio (NaOH) para ativar grupos hidroxilas, seguida de processos de lavagem 

até atingir um pH neutro onde passa por uma fase de secagem à temperatura aproximada de 

60±2˚C por um período de 24 horas.  

O tratamento de mineralização é produzido utilizando uma solução formulando a 

relação água/cimento, onde o material de reforço, de origem vegetal deve ser submerso nesta 

mistura normalmente por 24 horas, seguida de secagem natural e embaladas em plásticos até a 

incorporação à matriz cimentícia (CORREIA et. al, 2008). São vários os tipos de 

mineralização – deslignificação, aplicações com uma solução de silicato de sódio, sulfato de 

alumínio, lavagens e fervuras. 

A mercerização é um tratamento processado com solução aquosa de base forte, tem 

como função provocar na fibra vegetal inchamentos, mudança estrutural, dimensão, 

morfologia e propriedades mecânicas das fibras (CORREIA, 2011). Uma das principais 

soluções empregadas no processo de mercerização é aquela que utiliza o hidróxido de sódio. 
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O tratamento alcalino com solução de NaOH é um importante tratamento de 

modificação na estrutura da fibra, pois, ocasiona o rompimento da ligação de hidrogênio no 

grupo OH, aumentando a rugosidade superficial e adicionando maior adesão física e química 

(HOLANDA, 2013). A principal ação do NaOH é a solubilização parcial das hemiceluloses, o 

que ocasiona consequências sobre a lignina.  

Durante a mercerização, o material se expande e as cadeias de polissacarídeos são 

rearranjadas. Desta forma, a quantidade de material menos ordenado aumenta nas fibras, 

enquanto, a parte cristalina diminui (CORREIA, 2011). Sendo assim, a principal consequência 

dessa mudança da estrutura da fibra é a sua redução da estabilidade mecânica, ocasionando 

uma diminuição do módulo de elasticidade e da resistência à tração. 

Em soluções alcalinas de 15% de NaOH as fibras de rami tratadas apresentaram uma 

melhora de 4 a 18% na resistência à tração, em relação às fibras não tratadas, porém, um 

decréscimo no módulo de Young (GODA et. al, 2006). As fibras de juta modificadas em 

solução de NaOH a 5% por 4h e 8h a 30˚ C, apresentaram desfibrilação e redução da 

densidade das fibras, além, do aumento da cristalinidade e consequente aumento da resistência 

à tração e módulo de elasticidade, com diminuição do alongamento na ruptura (RAY et. al, 

2002). 

Outros autores investigaram o efeito dos tratamentos alcalinos avaliaram, nas 

propriedades mecânicas em compósitos, onde foi constatada queda na resistência à tração, 

com comportamentos fragéis e baixa resistência à flexão e a impactos. 

Como observado pelos diversos relatos na literatura os resultados apresentados pelos 

autores que empregaram tratamentos com NaOH, em tempo e concentrações diferentes, 

mostram resultados e conclusões divergentes entre eles. Sendo assim, no presente trabalho, 

para uma melhor avaliação deste tipo de tratamento para as fibras de arumã foi desenvolvido 

um estudo com diferentes concentrações e tempo de exposição, que são detalhados na 

metodologia. 
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É importante ressaltar que, os teores utilizados nas soluções dos tratamentos alcalinos 

nas fibras vegetais deste trabalho basearam-se na avaliação conclusiva do comitê 201 do ACI 

(2008) relatados no seguinte formato: 

 Soluções alcalinas com hidróxido de sódio de 10 a 20% desenvolvem taxa de 

ataque à deterioração em temperatura ambiente lenta, porém, existente. 

 O concreto não é atacado por agentes químicos secos ou no estado sólido, 

sendo necessário que os agentes químicos estejam em solução e com 

concentração mínima para produzir ataque significativo. 

Por razões óbvias o estudo adotou teores iguais ou inferiores a 10%, atendendo a 

orientação estabelecida pelo Comitê 201 ACI (2008). 

Mudanças superficiais em fibras vegetais são também realizadas em água quente a 

temperaturas elevadas, em geral são complementadas por outros tipos de tratamentos.  

A finalidade do tratamento é atingir um pH neutro por meio de sucessivas lavagens ao 

final do tratamento, reduzindo o quantitativo de extrativos contido na planta e provocando 

apenas mudanças superficiais (LEÃO, 2012). 

Os tratamentos em fibras vegetais por hornificação visam reduzir a capacidade que a 

fibra vegetal tem de absorver água, reduzindo assim, a variação dimensional que é típica da 

fibra vegetal em seu estado natural ((FERREIRA et. al., 2012); (MACHADO, 2014)). Este 

processo é realizado por meio de ciclos de molhagem e secagem de forma alternada e em geral 

em função de um mesmo tempo. Este procedimento tem como finalidade mecânica avaliar o 

comportamento da amostra em estudo por meio de ensaios de tração, além, de possibilitar 

mudanças superficiais nas faces de contato da fibra vegetal.  

Os tratamentos utilizados neste estudo foram com choques térmicos, hornificação em 

10 ciclos, banhos em água a temperaturas elevadas; e os químicos, com imersões em soluções 

de hidróxido em diferentes teores e tempos. O detalhamento destes tratamentos será tratado na 

etapa de metodologia. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 CIMENTO PORTLAND 

 

Para se obter uma pasta cimentícia com boas propriedades mecânicas, foi utilizado o 

cimento que fosse sem adições, a não ser aquelas necessárias ao cimento Portland, e que 

pudesse atingir elevadas resistências nas idades iniciais, facilitando assim, a rápida desforma e 

manipulação do compósito cimentício moldado. Deste modo, escolheu-se, portanto, o cimento 

Portland V – ARI. Cujas características de resistência à compressão são normatizadas pela 

NBR 5733. Esta Norma prevê que em 28 dias o cimento Portland V – ARI possui em média 

uma resistência à compressão na faixa de 50,7 MPa, e massa específica média de 3,09 g/cm3. 

A título de informação, conforme estudo apresentado por Ballesteros (2014), o cimento 

ARI apresentou uma curva granulométrica conforme mostrada na Figura 4.1, com 50% das 

partículas apresentando diâmetro abaixo de 15,3 mm. 

 

 
Figura 4.1 – Granulometria do cimento Portland V – ARI (Fonte: BALLESTEROS, 2014). 
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4.1.2 METACAULINITA 

A metacaulinita utilizada no desenvolvimento desta pesquisa foi obtida a partir de uma 

argila adquirida na Indústria Cerâmica LITIARA, localizada no município de Itacoatiara – 

AM, a 270 km de Manaus. Foi produzida no Laboratório de Pavimentação da Faculdade de 

Tecnologia da UFAM, conforme o procedimento descrito a seguir: 

1. Ao chegar ao Laboratório a argila foi espalhada sobre uma superfície regular 

coberta por lençol impermeável em local coberto e protegido das intempéries, para 

secagem ao ambiente; 

2. Após 48 (quarenta e oito) horas de secagem, a argila foi colocada em bandejas de 

alumínio (Figura (a)) e em seguida posta para secar em estufa a 100°C por um 

tempo de 24 horas, Figura 4.2(b); 

3. Findo o tempo de secagem em estufa, a argila foi destorroada em almofariz de 

porcelana com o auxílio do pistilo (Figura 4.2 (c)), sendo em seguida colocada em 

moinho de bolas de porcelana para moagem durante um período de 3 (três) horas 

(Figura 4.3. (a)); 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 4.2 – Amostra de argila natural na bandeja de alumínio; (b) Amostra de argila natural na 

estufa (100°C). 

  
(a) (b) 

Figura 4.3 –Colocação da amostra no jarro do moinho de bolas; (b) Inserção das esferas no jarro. 
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4. Em seguida a argila foi retirada do moinho e passada em uma peneira de 0,075 mm 

(mesh 200), vide Figura 4.4 (b); 

  
(a) (b) 

Figura 4.4 – (a)Processo de moagem da argila e (b) Peneiramento da argila após moagem. 

5. O material que passou na peneira de 0,075 mm (mesh 200) foi acondicionado em 

um recipiente refratário e o conjunto foi colocado em forno mufla à temperatura de 

750°C, por um período de 3 horas após a temperatura do forno estar estabilizada 

neste valor (Figura 4.5(a)); 

6. Concluída esta etapa, o material permaneceu na estufa desligada, até que fosse 

possível retirá-lo, sendo em seguida colocado em repouso em vasilha (Figura 4.5. 

(b)) por um período de 24 (vinte e quatro) horas, para ser acondicionado em uma 

embalagem plástica e colocado em um lugar seco. 
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(a) (b) 

Figura 4.5 – (a) Amostra na Mufla por um tempo de 3 horas a 750°C e (b) Metacaulinita 

 

4.1.3 CALCÁRIO 

O calcário dolomítico Itaú foi utilizado neste estudo para fins de substituir 

parcialmente o cimento ARI, com fins de produzir uma matriz mais densificada, mais 

resistente e com menor custo final do produto. O uso do calcário dolomítico no estudo tem 

como objetivo, utilizar as propriedades oriundas de sua calcinação, como densidade reduzida, 

superfície mais reativa em favor do melhor desempenho mecânico da pasta cimentícia. 

Com relação à caracterização física relativa aos tamanhos dos grãos moídos do calcário 

foi observado que 90% de suas partículas apresentavam diâmetro abaixo de 30,3 mm 

(BALLESTEROS, 2014), apresentada na curva granulométrica apresentada na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Curva granulométrica do calcário dolomítico Itaú – partículas moídas-Fonte: 

BALLESTEROS, 2014. 

4.1.4 SUPERPLASTIFICANTE 

 

A utilização de um superplastificante foi motivada pela necessidade da obtenção de 

uma matriz cimentícia autoadensável, ou seja, com adensamento somente por efeito da 

gravidade, sem a necessidade de fornecer ao sistema energia por algum processo de vibração. 

No presente estudo o superplastificante utilizado foi o Glenium 51 - 3ª geração, de 

composição em solução aquosa de polímeros de éter policarboxílicos, com teor de sólidos de 

31,20 % e massa específica de 1,07 kg/m³, conforme informações do fabricante BASF S. A. 

 

4.1.5 ÁGUA 

A água que foi utilizada na produção da matriz cimentícia é da rede de abastecimento 

do Campus I da Universidade de São Paulo – USP/ São Carlos, possui as seguintes 

características, segundo De Júlio et. al (2005): 

pH variando de 4,94 a 5,10;  

Cor verdadeira entre 96 e 105 uH;  

Absorvância a 253,7 ηm entre 0,139 e 0,153 cm-1;  

Turbidez entre 0,46 e 0,81 uT;  

Condutividade entre 69,7 e 72,8 µS/cm;  
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Alcalinidade variando de 1,92 a 2,88 mg/L CaCO3 

 

4.1.6 FIBRAS DE ARUMÃ  

 

As fibras de arumã utilizadas na pesquisa foram obtidas na região amazônica, na 

Comunidade do Livramento, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Essas fibras pertencem 

às espécies do gênero Ischnosiphon arouma (aubl) Korn e são originárias da família 

Maranthaceae, é uma herbácea perene, rizomatosa, caulescente, com altura que chegam a 

atingir aproximadamente 4,00 m. A Figura 4.7(a) mostra o local da coleta e a Figura 4.7(b) 

mostra um nicho da planta. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.7 – (a) Local da coleta de arumã e (b )Nichos da planta arumã. 

 

Encontrada em áreas inundáveis, encharcadas e beira de rios e igapós, são muito 

utilizadas pelas populações tradicionais desta região em artesanatos em forma de cestos 

(balaio waláya, urutu oolóda, peneira dopítsi, jarro kaxadádali, cestos sílabas gráficas), tupés 

(tapetes), mosaicos de decoração, tipitis e construções (serve de amarrações para outros tipos 

de fibras em coberturas; vedação de parede). Estas atividades artísticas servem para 

complementar a renda familiar dessas famílias. 
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Natural das áreas do Rio Negro, este tipo de vegetação apresenta uma característica 

muito peculiar: a cada semestre do ano fica submersa às águas desta região que apresentam pH 

em média de 5,01, sem que lhe ocorra algum tipo de prejuízo que possa influenciar em sua 

estrutura fibrilar, ou que possa desestabilizá-la. Na vazante, mantém-se firme e resistente em 

terra firme ou em capoeiras.  

A coleta da fibra vegetal foi realizada de acordo com manejo executado pelos artesãos 

das populações tradicionais e pesquisadores da Fundação Vitória Amazônica - FVA (sd). Seus 

nichos encontram-se em áreas próximas de igarapés, capoeiras, biomas típicos da região Norte 

do país. A extração dos caules é realizada por facões em cortes de aproximadamente 45˚com o 

plano da haste. Em seguida as amostras recebem preliminarmente uma lavagem para retirada 

do excesso de impurezas impregnadas, e imediatamente são pulverizadas com álcool 95˚ C.  

Esse procedimento adotado pela Fundação Vitória Amazônica, além de ser oriundo de 

grandes pesquisas concentradas em espécies tropicais, também teve a influência do 

conhecimento popular, vindas das populações ribeirinhas e indígenas da região Amazônica.  

A Figura 4.8 apresenta todas as etapas de extração de fibra de arumã, procedida pela 

população indígena Baniwa: Retirada da planta da touceira com corte adequado, sem atingir os 

brotos (Figura 4.8 (b)); Transporte (Figura 4.8 (c)); Lavagem à beira dos igarapés para retirada 

das impurezas superficiais, inclusive da raspagem (Figura 4.8 (d)) e forma de amarração das 

hastes extraídas (Figura 4.8 (d)). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4.8 – (a) Retirada da planta; (b) Transporte; (c) Lavagem; (d) forma de amarração das hastes 

extraídas. Fonte: site: www.artebaniwa.org.br – 22/10/15. 

Antes da extração manual das fibras de arumã propriamente dita do caule da planta, 

com procedimento baseado na “sabedoria popular” pelos artesãos das populações tradicionais 

e pesquisadores da Fundação Vitória Amazônica - FVA (sd), ao se retirarem as hastes, com o 

dorso de um facão, raspa-se levemente a superfície do tronco da planta, retirando-se a clorofila 

depositada na face externa, Figura 4.9. Esse procedimento é utilizado para que a superfície 

tenha mais adesão a outros elementos, como por exemplo tinturas, o que não é possível com a 

área coberta por clorofila. 

 

http://www.artebaniwa.org.br/
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(a) (b) 

Figura 4.9 – Retirada da cutícula do arumã 

Para se ter um procedimento de beneficiamento bem-sucedido, deve ocorrer a 

separação da fibra externa da interna, e isto se dá ainda nas primeiras horas, depois da 

extração, antes de se colocar para a secagem natural, conforme Figura 4.10. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.10 – Separação das fibras  

No processo final de beneficiamento dá-se a extração da umidade natural da fibra 

vegetal que em um procedimento simplificado, as fibras devem ser espalhadas sobre bancadas 

forradas por jornais, papel alumínio ou papelões, estando estas sob ventilação natural e 
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temperatura ambiente. Portanto, a secagem é feita de forma natural sem provocar 

intumescimento da mesma. 

Para as amostras de fibras destinadas aos ensaios em laboratórios, estas devem ser 

dispostas em trados de madeira, envolvidas em papel alumínio e amarradas por cordas. No 

laboratório, as fibras são posicionadas em um ângulo de 45° nos trados de madeira, e em 

ambiente coberto recebe ventilação natural para secagem (MARQUES, 2009). Após 

aproximadamente duas semanas de secagem em temperatura ambiente da região norte (30 a 

37˚C) fica pronta para ser manipulada em ensaios.  
 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS DE ARUMÃ 

 

4.2.1 MORFOLOGIA DO COLMO (CAULE) DO ARUMÃ 

A caracterização morfológica é realizada por meio de vários processos que vão desde o 

mais simples - reconhecimentos visuais e medições (altura da planta, diâmetro de troncos, 

dimensões de folhas, troncos e flores), distinguindo as espécies - aos mais elaborados, como 

morfometria computadorizada, que é uma técnica mais rápida e mais precisa de identificação 

das espécies.  

A morfometria baseia-se em correlações da espécie com o tipo de solo, água, luz, 

clima, características específicas regionais, associando estes fatores, ao diâmetro do caule, 

altura da planta, reprodução e propriedades físicas dos frutos. 

Os processos utilizados nesta etapa fixaram-se em procedimentos que empregam 

reconhecimento visual e medições, utilizando para isto espécies de referência pertencentes ao 

Herbário do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA, localizado em Manaus, 

Amazonas. 
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4.2.2 CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DO CAULE DO ARUMÃ 

A caracterização anatômica foi realizada nas dependências do Laboratório do 

Departamento das Ciências Florestais – LCF da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz - ESALQ/USP/Piracicaba/SP e Universidade Federal de Lavras – UFLA –MG.  

As amostras extraídas para o estudo anatômico consistem em arumã em fitas e arumã in 

natura. O arumã em fitas deve ser entendido como a parte externa do caule da planta, ou seja, 

a fibra que ribeirinhos utilizam de forma beneficiada para confecção dos artesanatos. O arumã 

in natura consiste em uma fração do caule da planta subdividida em três partes – interno, meio 

e externo. 

As amostras foram devidamente maceradas pelo método de Franklin (JOHANSEN, 

1940) em solução de peróxido de hidrogênio e ácido acético glacial, em proporção de 1:1, à 

temperatura de 50º C por aproximadamente 30 horas. 

Para a análise dos elementos microscópicos, as amostras foram submetidas ao processo 

de maceração. Da suspensão de fibras foram preparadas lâminas histológicas temporárias, 

coletando-se imagens sob microscopia de luz (25x e 400x) para a mensuração do seu 

comprimento, diâmetro do lúmen, largura total e espessura da parede com o programa de 

análise de imagem Leica Application Suite, sendo analisadas 25 fibras por amostra, 

compreendendo três amostras. 

Pela falta de norma específica para monocotiledôneas a classificação anatômica das 

fibras foi realizada de acordo com a International Association of Wood Anatomists (IAWA 

COMMITTEE, 1989). 

As imagens para mensuração dos elementos anatômicos foram capturadas por meio de 

câmera Leica acoplada a microscópio óptico Zeiss. 

A partir dos valores das variáveis físicas: diâmetro total da fibra, diâmetro do lúmen e 

comprimento; foram calculados os parâmetros anatômicos: espessura da parede da fibra, 

coeficiente de rigidez, índice de Runkel e fração parede, conforme as equações (01) a (04). 
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Onde: 

  EP – Espessura da parede (mm) 

  Dt – Diâmetro total (mm) 

  Dl – Diâmetro do lúmen (mm) 

  CR – Coeficiente de rigidez (%) 

  IR – Índice de Runkel (adm) 

  FP – Fração parede (%) 

O coeficiente de rigidez e o índice de Runkel são parâmetros anatômicos utilizados 

pela indústria de celulose e papel, enquanto a fração parede é um parâmetro utilizado na 

produção energia da biomassa, que podem auxiliar na predição das características da fibra 

quanto a sua aplicação como reforço de compósitos. 

O coeficiente de rigidez e o índice de Runkel são utilizados para verificar a resistência 

da fibra às forças aplicadas na formação do papel (PAULA e SILVA Jr., 1994), quanto menor 

for esta resistência menor será a energia necessária para a produção. Portanto, quando esses 
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dois parâmetros atenderem às exigências da indústria de celulose e papel, estas teoricamente 

não serão adequadas na aplicação como reforço em compósitos.  

Por outro lado, considerando que a fração parede indica o volume ocupado pela parede 

da fibra em relação ao volume total da fibra, o mesmo não ocorre para as fibras com relação 

ao parâmetro fração parede, visto que, se estas atenderem às exigências da indústria de energia 

da biomassa, teoricamente as considerará adequadas à aplicação como reforço em compósitos, 

pois, quanto maior o volume da parede da fibra em relação ao volume total da fibra mais 

componentes químicos estruturais a fibra apresentará. 

4.2.3 CARACTERIZAÇÃO ULTRAESTRUTURAL DAS FIBRAS DE ARUMÃ – 

ÂNGULO MICROFIBRILAR / MORFOLOGIA INTERNA 

Tamolan et. al. (1967) correlacionaram a resistência da fibra por unidade de área com 

o ângulo microfibrilar e estimaram que o cosseno desse ângulo contribui com 83% da 

variância total da tensão, sendo este um fator proporcional ao módulo da tensão. 

Em busca de elucidar informações percebidas mais visual do que quantitativamente, 

investigaram-se de forma mais aprofundada as características da fibra vegetal de arumã, com 

técnicas baseadas nas medidas de ângulo microfibrilar e na captação de imagens da 

morfologia interna que justifiquem o comportamento estrutural da fibra vegetal de arumã. 

4.2.3.1 ÂNGULO MICROFIBRILAR 

A caracterização ultraestrutural das fibras do caule consistiu na mensuração do ângulo 

microfibrilar das fibras externas de amostras do arumã in natura, esta etapa do trabalho foi 

realizada na Universidade Federal de Lavras – UFLA –MG.  

As frações do caule foram seccionadas no plano tangencial, em micrótomo de deslize, 

utilizando navalha de aço do tipo C, obtendo-se cortes com, aproximadamente 10 μm de 

parede.  
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Os cortes histológicos obtidos foram macerados em solução de peróxido de hidrogênio 

e ácido acético glacial, na proporção de 1:1 (v/v), a 50ºC por, aproximadamente, 30 horas 

(RIBEIRO, MORI e MENDES, 2011).  

Foi utilizado o microscópio Olympus BX 51 com adaptador para a polarização da luz e 

uma mesa giratória, com escala oscilando entre 0 e 360º. A determinação do ângulo 

microfibrilar foi realizada segundo metodologia descrita por (LENEY, 1981). 

4.2.3.2 Morfologia interna da fibra vegetal de arumã 

Esta análise consistiu na caracterização e identificação da morfologia interna de alguns 

componentes da fibra vegetal de arumã, onde os ensaios foram realizados na Universidade 

Federal do Amazonas, no Departamento de Engenharia Florestal/AM.  

As amostras frescas de arumã foram fixadas em FAA70 - formaldeído/ácido 

acético/álcool etílico - por 48 h, em sequência foram embebidas em álcool etílico a 70%, 

Figura 4.11. Em seguida, fez-se a desidratação da amostra em álcool etílico à vácuo. As 

amostras foram depositadas em fôrmas que continham resina sintética, e em seguida ficaram 

expostas por 5 dias a uma temperatura de -5 ºC aproximadamente.  

  

Figura 4.11 – (a) Amostra embebida em álcool etílico; (b) Emblocamento das amostras 

Após esta etapa, as amostras resinadas foram fixadas em base de madeira, de tal forma, 

que proporcionasse cortes transversais mais precisos ao comprimento longitudinal da amostra, 

este seccionamento foi executado com uma lâmina do micrótomo de marca American Optical, 
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Figura 4.12. Para as análises da morfologia interna, os cortes foram realizados em espessura 

de 8 μm. 

   

Figura 4.12 – (a) Fixação das amostras em base de madeira; (b) Cortes em micrótomo. 

Em seguida, os cortes histológicos foram corados com azul de Toluidina (O’BRIEN e 

McCULLY, 1981), Lugol para identificar amidos (JENSEN, 1962), Vanilina Clorídrica para 

identificação de taninos (MACE e HOWEL, 1974) e Vermelho de Rutênio para a 

identificação de pectinas (JOHANSEN, 1940), Figura 4.13. 

  

Figura 4.13 – (a) e (b) Coloração das amostras para análise. 

  A obtenção das fotomicrografias referentes a este estudo foi adquirida por meio de 

câmera fotográfica digital CANON POWER SHOT A650 IS, que foi acoplada ao microscópio 

óptico ZEISS PRIMO STAR. 
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4.2.4 ENSAIO DE VARIAÇÃO DIMENSIONAL 

Os procedimentos adotados para o ensaio para determinação da variação dimensional 

constituíram-se de pré-lavagem das fibras com lavagem em água corrente, e secagem em 

estufa a 60°C por 24h. Após a secagem, foram tomadas medições de cada amostra, sendo três 

medições em cada plano da fibra vegetal de arumã (comprimento e seção transversal), este 

procedimento foi tomado em virtude de seu aspecto de forma ser variável após o 

beneficiamento. 

Vale ressaltar que os instrumentos utilizados nesta etapa foram paquímetros digitais, 

máquinas fotográficas de alta resolução e um estereomicroscópico óptico modelo Leica EZ4, 

Figura 4. 14, programa Image J para a leitura da área. Os ensaios foram realizados no 

Laboratório do Núcleo de Materiais – NUM – Faculdade de Tecnologia - Universidade 

Federal do Amazonas.  

 

 
Figura 4.14 – Estereomicroscópico óptico modelo Leica EZ4 

 

Após a obtenção de duas características físicas das fibras sem tratamento, dividiram-se 

em blocos o volume de fibras, totalizando para cada tratamento uma média de 30 unidades. 

Em seguida, fizeram-se os tratamentos de água quente, hornificação, NaOH  (2% - 30 min, 2h 

e 4h; 6%- 30 min, 2h e 4h e 10% - 1 h), Figura 4.15.  
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(a) (b) 

Figura 4.15 – a) Tratamento com NaOH; (b) Hornificação. 

 

Com o fim dos tratamentos das fibras vegetais de arumã, por meio do programa Image 

J, fez-se nova tomada de leituras de áreas das fibras tratadas, obtidas a partir das novas 

imagens captadas, Figura 4.16 (a), (b) e (c). 

 

   
(a) (b) (c) 

Figura 4.16 – (a), (b) e (c) Tomadas de novas medidas após tratamento das fibras. 

 
       

O processo final foi composto com a análise estatística destas áreas obtidas antes e 

após os tratamentos da fibra vegetal de arumã com a finalidade de avaliar qual destes 

procedimentos foi mais eficaz no processo da minização da variação dimensional da fibra 

vegetal. 
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4.2.5 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DA FIBRA 

VEGETAL DE ARUMÃ 

Os componentes químicos da fibra vegetal são os agentes responsáveis 

quantitativamente e qualitativamente pelas propriedades que influenciarão no desempenho 

físico ou mecânico das fibras. Neste estudo, a caracterização química foi realizada no 

Laboratório da Tecnologia da Madeira – Departamento de Ciências Florestais – Universidade 

Federal de Lavras - UFLA. Os ensaios de extrativos totais, cinzas, holocelulose e celulose 

foram realizados com base nas normas apresentadas na Tabela 4.1. 
Tabela 4.1 – Normas dos ensaios de caracterização química 

 

Para realização dos ensaios de determinação dos elementos componentes da fibra 

vegetal foram empregado os seguintes materiais e equipamentos: Amostra pulverizada; 

Erlemeyer de 500 ml, copo de Becker de 500 ml, etanol, moinhos de facas, cadinho 

sinterizado, ácido sulfúrico, ácido nítrico, água, capela, extratores, balança analítica de 

precisão 0.0001 g, estufa e mufla. 

 

4.2.5.1 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES 

O ensaio dos extrativos totais foi realizado com as fitas de arumã previamente moídas 

por moinhos de facas e pulverizados em seguida, a fim de torná-las em pó. 

4.2.5.2 DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DO MATERIAL / MASSA SECA 

O procedimento para determinação da umidade do material seguiu os seguintes passos: 

1. Secaram-se os cadinhos de porcelana em estufa a 103 ± 2ºC por 24 horas, 

onde após esse período foram retirados da estufa e resfriados por 20 

minutos, sendo medidas as massas dos mesmos – CD (tara do cadinho); 



105 

 

2. Em seguida, foi pesado 0,5 g do material de massa estabilizada, sendo 

anotado o valor - MU; 

3. O conjunto cadinho mais a massa estabilizada foram colocados em estufa a 

105°C por 5 horas, onde findo o período, foi colocado no dessecador para 

esfriar e pesar em seguida, e determinada a massa do cadinho contendo a 

amostra seca - CD+MS; 

4. Com os valores determinados anteriormente foi determinado o valor da 

massa seca e umidade por meio das expressões: 

 

𝑀𝑀 = (𝐶𝐶 + 𝑀𝑀𝑀) − 𝐶𝐶                                                     (05) 

100% ×
−

=
MS

MSMUU
                                                       (06) 

 

4.2.5.3 DETERMINAÇÃO DA MASSA DO MATERIAL ESTABILIZADO 

O cálculo para determinação da massa do material estabilizado em câmara de 

climatização equivalente a 2 g absolutamente seco (X) foi determinado pela expressão: 















+×=

100
%10000,2 UgX

                                                                
(07) 

 

4.2.5.4 DETERMINAÇÃO DOS EXTRATIVOS TOTAIS 

Na determinação dos extrativos totais foram seguidos os seguintes passos: 

1. Pesou-se o equivalente a 2g de material absolutamente seco, utilizando o 

cadinho de massa conhecida. Registrou-se o valor pesado – MUR sendo a 

massa seca real (MSR), ou seja, a massa seca determinada pela equação: 

 















+

=

100
%1 U

MURMSR

                                                                      

(08) 
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2. Montou-se o sistema de extração - balão volumétrico de fundo chato de 500 

mL, soxlet, condensador. Foi realizada a extração utilizando a solução de 

toluol/álcool etílico (2:1); 

3. Com o sistema resfriado, recuperou-se o solvente e adicionou-se no balão 

volumétrico 250 mL de álcool etílico 96º. Extraiu-se então o álcool etílico; 

4. Lavou-se cada cadinho utilizando 1 L de água destilada quente, em seguida, 

secou-se o cadinho + material livre de extrativos em estufa convencional a 

103 ± 2ºC por 24 horas; 

5. Após resfriamento dos cadinhos, por aproximadamente 20 minutos, foram 

pesados e anotados os valores da massa do cadinho contendo a amostra seca 

- CD+MSF. Em seguida foi determinado o teor de extrativos empregando as 

equações (09) e (10). 

 

𝑀𝑀𝑀 = (𝐶𝐶 + 𝑀𝑀𝑀) − 𝐶𝐶 𝑀𝑀 = (𝐶𝐶 + 𝑀𝑀𝑀) − 𝐶𝐶                                (08) 

100% ×
−

=
MSR

MSFMSRET
                                                        (09) 

 

4.2.5.5 DETERMINAÇÃO DO RESÍDUO (CINZA) APÓS A INCINERAÇÃO A 525° C. 

Determinação dos componentes minerais 

 
)( MSFCDCDMCZ +−=                                                              (10) 

100% ×=
MSR
MCZCZ

                                                                  (11) 

 

4.2.5.6 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE LIGNINA INSOLÚVEL (ÁCIDA)  

No ensaio na determinação do teor de lignina, o material tem que estar livre de 

extrativos. Sendo assim o teor de lignina pode ser determinado pela expressão: 

 

             
100% ×






 −

=
MSR

MSFCDLIG
                                                             

(13) 
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Onde: 

MSR – Massa seca real (inicial); 

MSF – Massa seca final; 

CD – Tara do cadinho. 

 

4.2.5.7 DETERMINAÇÃO DA HOLOCELULOSE  

 

No ensaio na determinação da holocelulose o material tem que está livre de dos 

extrativos, portanto, o teor dessa substância pode ser determinado por: 

 

100% ×





 −

=
MSR

CDMSFH                                                                 (14) 

Onde, 

H – Teor de holocelulose (%); 

MSF – Massa da holocelulose mais cadinho poroso n° 01 (g); 

CD – Tara do cadinho poroso n° 01 (g); 

MSR – Peso seco do material livre de extrativos. 

4.2.5.8 ISOLAMENTO DA CELULOSE 

O teor de celulose foi determinado seguindo-se procedimento descrito por (KENNEDY, 

PHILLIPS e WILLIAMS, 1987): 

1. Pesou-se cerca de 1 g com precisão de 0,1 mg da holocelulose seca e 

adicionaram-se 15 mL de KOH 24%; 

2. A mistura foi mantida sob agitação, à temperatura ambiente, durante 15 h e, 

em seguida, filtrada em cadinho de vidro com placa porosa n. 02, 

previamente tarado; 

3. O resíduo sólido resultante (celulose) foi lavado com duas porções de ácido 

acético 1% (v/v) e água destilada até a neutralidade do material filtrado, e 
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por último, com etanol ou metanol. A celulose foi então seca em estufa a 

105 ± 5ºC até peso constante. 

 

4.2.5.9   DETERMINAÇÃO DA HEMICELULOSES 

 

A determinação de hemiceluloses foi feita por diferença entre a quantidade de 

holocelulose e a quantidade de celulose, conforme Equação (15): 

 

(%)(%) celuloseseHolocelulosesHemicelulo −=                   (15) 

 

4.2.6 TRATAMENTO NAS FIBRAS DE ARUMÃ 

Conforme já mencionado anteriormente, foram realizados na presente pesquisa 

diversos tratamentos com o objetivo de contornar resultados impresumíveis. Os tratamentos 

aplicados nas fibras de arumã foram os seguintes: Água quente a temperatura de 80˚C, 

hornificação em 10 ciclos e NaOH  (2% - 30 min, 2h e 4h; 6%- 30 min, 2h e 4h e 10% - 1 h). 

Antes da realização de todos os tratamentos, foi realizado um pré-tratamento em todas 

as fibras, que consistiu na lavagem das mesmas em água corrente, em condições de 

temperatura ambiente, seguida por secagem em estufa a 60°C por 24 h. Este processo teve por 

objetivo retirar as impurezas superficiais, assim como, reduzir a umidade natural e a que foi 

absorvida na lavagem.  

A partir do pré-tratamento, as fibras foram divididas em blocos de 30 unidades cada, 

sendo submetidas aos tratamentos programados conforme os procedimentos descritos a seguir. 

4.2.6.1 ÁGUA QUENTE 

Este tratamento consistiu em submeter às fibras vegetais de arumã a fervuras que 

atingissem temperaturas de até 80°. Para tanto, as fibras foram imersas em copo de Becker 

com água deionizada. Em seguida, o conjunto foi aquecido até a temperatura definida por 

meio de um processo de aquecimento em chapa aquecedora de laboratório sob controle de 



109 

 

temperatura. O conjunto permaneceu sobre a chapa por um período médio de 40 minutos. Este 

tipo de tratamento teve como finalidade retirar substancial teor de polissacarídeos contidos na 

estrutura da fibra vegetal, com intuito de beneficiar desta forma, a zona de transição 

fibra/matriz. 

4.2.6.2 HORNIFICAÇÃO 

Este processo consistiu em submeter as fibras vegetais de arumã a estágios alternados 

de imersão em água e secagem. Primeiramente, as fibras foram imersas em um recipiente 

contendo água a temperatura ambiente durante um período de 7h. Em seguida, as fibras foram 

retiradas e colocadas em bandejas, após a remoção da água em excesso. Logo depois, essas 

foram acondicionadas em estufa a 70°C por 7h. As fibras permaneceram na estufa até que 

estas atingissem a temperatura ambiente. Esse procedimento, o qual representou um ciclo do 

processo de tratamento, foi repetido por mais 9 vezes, completando-se assim, 10 ciclos para o 

tratamento. 

4.2.6.3 HIDRÓXIDO DE SÓDIO 

Neste processo as fibras foram imersas em solução de hidróxido de sódio diluído em 

água deionizada nas concentrações de 2%, 6% e 10%, por um período de 30 minutos, 2h e 4h, 

nas concentrações de 2% e 6%, e de 1h na concentração de 10%, Figura 4.17 (a). 

Concluído a fase de imersão, as fibras passaram por um processo de lavagem em água, 

para retirada da solução de hidróxido ainda presente na superfície da amostra, até a condição 

de que esta superfície apresentasse um pH neutro. A obtenção do pH neutro se faz pela 

medição em três pontos distintos da amostra, empregando para isto um medidor de pH em 

fitas da marca Marcherey Nagel, Figura 4.17 (b). 
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(a) (b) 

Figura 4.17 – a) Fibras de arumã imersas na solução de NaOH e (b) Fitas de medição de pH. 

 

4.2.7 ANÁLISE MICROESTRUTURAL   

Com a finalidade de avaliar o efeito de cada tratamento sobre a superfície da fibra de 

arumã foi realizada uma análise visual mais aprofundada por meio de microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), para tanto, o equipamento utilizado foi o ZEISS LEO 440 com detector 

OXFORD (modelo 7060). Esse ensaio foi realizado no laboratório do Instituto de Química de 

São Carlos/ SP – IQSC.  

As amostras das fibras de arumã tratadas e não tratadas foram previamente 

metalizadas, colocadas em repouso por 24 h, sendo em seguida introduzidas no equipamento 

para a visualização e aquisição de imagens.  

 

4.2.8 TRAÇÃO DIRETA 

O ensaio de tração direta nas fibras longas de arumã foi executado em um 

equipamento EMIC DL 3000 com célula de carga 1 kN a uma velocidade de 1,5 mm/min. 

(Figura 4.18).  
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(a) (b) 

Figura 4.18 –Ensaio de tração direta – EMIC DL 3000. (1) e (3) Chapas em alumínio revestidas com 
tecido de juta; (2) Fibra de arumã 

As amostras apresentavam um comprimento de 15 cm e seção transversal variável, 

sendo a largura e a espessura, as quais definem a seção transversal, medidas em três pontos 

diferentes, adotando-se para o cálculo das tensões a média desses valores.  

Para que não houvesse o deslizamento das garras do equipamento e nem tão pouco o 

esmagamento durante o ensaio, prejudicando a avaliação correta das tensões de tração na 

fibra, na preparação das amostras foram colocadas proteções nas extremidades da fibra, sendo 

utilizadas placas em alumínio revestidas internamente com tecido de juta (ver Figura 4.19), 

que foram presas as garras pneumáticas com carga de 2 kN.  

 

1 

3 

2 

1 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.19 –Ensaio de Tração Direta – (a) Fibra Vegetal de Arumã e (b) Chapa em alumínio, 
revestida com tecido de juta. 

 

4.2.9 ÂNGULO DE CONTATO 

 

Define-se molhabilidade como sendo a habilidade que um líquido tem em manter 

contato com uma superfície sólida. Deste modo, para se estudar a molhabilidade de uma 

superfície, coloca-se uma gota de um líquido sobre a mesma e determina-se o ângulo de 

contato. Portanto, o ângulo de contato representará a medida quantitativa do fenômeno de 

molhabilidade, Figura 4.20. 

 
Figura 4.20 - Escala de molhabilidade de acordo com ângulo formado junto à superfície sólida 

 

O ângulo de contato é o ângulo que a interface líquido/vapor faz com a superfície do 

sólido no qual a gota repousa, é, portanto, o ângulo formado entre um plano tangente a uma 

Fibra de arumã 
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gota do líquido no qual está contida uma tensão superficial conhecida e um plano contendo a 

superfície onde o líquido se encontra depositado, em escala de variação de 0 a 180° (SÁ, 

2006), Figura 4.21.  

 

Figura 4.21 – Ângulo de contato 

É por meio do ângulo de contato que se pode quantificar, de maneira representativa, o 

comportamento entre uma superfície sólida e um líquido. Este parâmetro, quando a água é o 

líquido, torna-se uma análise da medida de hidroficidade do material em estudo (sólido).  

A molhabilidade dependerá da estrutura química da superfície e da sua rugosidade, 

portanto, o ângulo de contato tem a possibilidade de identificar relevo e porosidade da 

superfície do material sólido, e em casos específicos, visualizar a influência do tratamento 

químico sobre estas superfícies. 

O nível de penetração do líquido no sólido determina o grau de atração entre estes 

materiais, estabelecido dentro de uma escala, onde um ângulo de contato menor do que 90˚ 

indica que o líquido tenha a tendência de molhar a superfície, do contrário, para um ângulo 

maior do que 90˚ ocorre o oposto, conforme mostrado na Figura 4.22. 
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0˚˂ ϴ ˂ 90˚                                                  90˚˂ ϴ ˂ 180˚ 

Figura 4.22 - Ângulo maior que 90º 

  

A obtenção dos valores do ângulo de contato foi feita por meio do equipamento KSV 

CAM101, com captura de 30 imagens/segundo, realizado no Laboratório da EMBRAPA de 

São Carlos/SP, sob as seguintes condições: umidade relativa de 60% e 25˚ C, conforme Figura 

4.23. Para tanto, o equipamento é acoplado a um computador com um software que determina 

o ângulo de contato, calculando a inclinação da tangente à superfície ajustada ao formato da 

gota, por meio de uma expressão matemática. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.23 – Equipamento KSV CAM101; (b) Amostra de fibra de arumã em ensaio. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS MATERIAIS 

4.3.1 ENSAIO DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX) 

  A fluorescência de Raios X é uma técnica não destrutiva que permite obter resultados 

qualitativa e quantitativamente, apontando resultados que possam estabelecer proporções de 

cada elemento existente na amostra, baseando-se na medida das intensidades dos Raios X 

fornecidos pelos componentes da amostra analisada. É uma técnica que determina de forma 

rápida os componentes e microconstituintes de matérias. Como procedimento seguro, a 

amostra a ser analisada deve conter todos os elementos presentes da amostra principal.  

  O equipamento utilizado neste ensaio é o Espectrômetro de Fluorescência de Raios X, 

Equipamento FLUORESCENCE SPECTROPHOTOMETER F-4500, auxiliado no tratamento 

dos dados por software de controle (Figura 4.24). Os ensaios foram realizados no Laboratório  

de Central de Análises Químicas Instrumentais do Instituto de Química de São Carlos (IQSC-

USP), tendo como objeto de análise as amostras de metacaulinita, calcário, cimento CPV – 

ARI, fibra vegetal de arumã com finalidade de determinar suas composições químicas.  

 

 

Figura 4.24 – Equipamento Fluorescence Spectrophotometer F-4500 
 

O procedimento adotado no ensaio foi com única amostra representativa tomada para 

análise de aproximadamente 4 mg. O tempo de leitura para cada condição do Omnian 

corresponde ao “Live Time”, que corresponde às quatro condições do Omnian de 840 
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segundos, ou seja, o tempo que o equipamento leva para analisar cada amostra. Para cada 

condição do Omnian, a tensão do tubo (kV) tem um valor diferente. O detector do 

equipamento é um “Slicon Drift Detector”. 

 

4.3.2 TERMOGRAVIMETRIA 

 

O ensaio de análise termogravimétrica foi realizando nas dependências do Laboratório 

de Análise térmica, eletroanalítica e química de soluções –   

IQSC / USP. O equipamento utilizado para o ensaio DSC-TGA, modelo SDT Q-600, da TA 

Instruments, cadinho de platina, pinças metálicas, álcool, graal em porcelana, para os ensaios 

de caracterização dos materiais. Enquanto que a análise para as pastas cimentícias foram 

realizadas em mesmas condições de ensaios no Laboratório de Engenharia de Produção – São 

Carlos – SP. 

Para tanto, colocou-se uma amostra de 10 mg de cada fibra vegetal de arumã 

maceradas na haste do equipamento. Em seguida, introduziu-se no equipamento a amostra, 

onde é feita a aquisição de dados com as devidas alterações e degradações da amostra, por 

meio de um programa instalado ao sistema de gerenciamento computacional do equipamento.  

Para as fibras de arumã foi necessário o emaceramento, entretanto, para a 

metacaulinita, calcário e cimento CPV - ARI as amostras foram pulverizadas. Empregou-se o 

seguinte padrão de ensaio: temperatura 1000° C, atmosfera inerte (N2), taxa de aquecimento 

de 10° C/min e fluxo de 100 mL/min-1. 

 

4.4 DOSAGEM DA MATRIZ  

A matriz foi escolhida tomando-se como base a matriz utilizada por Melo Filho (2012), 

visto que essa matriz cimentícia, conforme resultados de termogravimetria, apresentava sua 

composição livre de hidróxido de cálcio.  

Em seu trabalho, Melo Filho (2012) utilizou uma matriz com dosagem 1:1:0,4, 

(material cimentício, areia e fator a/c), onde o material cimentício foi constituido de 50% de 

cimento e 50% de metacaulinita. No presente trabalho, a matriz sofreu algumas modificações, 
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com a substituição da areia por outro material inerte, o calcário e o material cimentante, 

metacaulinita de origem diferente daquela empregada por Melo Filho (2012). 

Assim, foi realizado um estudo de dosagem, empregando um superplastificante 

diferente do utilizado por Melo Filho (2012), levando em consideração que o método adotado 

de moldagem neste trabalho requeria uma matriz mais fluida, com caracteristicas 

autoadensáveis. Para tanto, ensaios com o mini tronco de Kantro foram realizados para 

avaliação do ponto de saturação do superplastificamente na matriz (Figura 4.25).  

 

  
(a) (b) 

Figura 4.25 – Ensaio de consistência pelo mini tronco de cone (a) Mini tronco de cone e (b) Medida do 

espalhamento. 

Com os resultados do ensaio de consistência foi definido para a produção dos 

compósitos o traço 1: 0,54: 0,4 (material cimentante : calcário : fator água/material 

cimentante), sendo o material cimentante composto por 50% de cimento e 50% de 

metacaulinita, com um teor de superplastificante de 1,75%. 

 

4.5 PRODUÇÃO DOS COMPÓSITOS  

Antes da produção dos compósitos, foi necessário realizar primeiro o processo de 

produção da trama bidirecional das fibras de arumã, que consistiu em procedimentos manuais 

com auxílio de régua, paquímetro, bases de madeira e grampos de aço.  



118 

 

A fixação da trama teve que ser realizada em bases de madeira fixadas nas 

extremidades por grampos de aço, Figura 4.26 (a). Após toda a fixação das fibras em uma 

única direção, dentro de um espaçamento máximo de 5 mm, iniciou-se a confecção 

bidirecional alternada da trama Figura 4.26 (b).  

  
Figura 4.26 – (a) Aparato para confecção das fibras de arumã; (b) Confecção da trama. 

 

Ao longo desta fase, tem que se fazer ajustes de estreitamento do espaçamento entre 

fibras, tentando fixá-las com espaçamento máximo de 5 mm, Figuras 4.27 (a e b). Após esta 

etapa de ajustes, há a necessidade de ao final da confecção da tela, se fazer uma última 

checagem destes espaçamentos, e a partir dai, fixar em pontos estratégicos com cola bonder 

48h. 

   

Figura 4.27 – (a) e (b) Conferência de espaçamento da trama. 
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Após a produção da trama bidirecional da fibra de arumã, iniciou-se o processo de 

produção dos compósitos, a seguir descritas. 

As misturas foram preparadas em uma argamassadeira planetária com capacidade de 

20 l. Os passos para preparação da matriz consistiram em: 

• Mistura do material seco (cimento, calcário e metacaulinita) por 30 segundos 

na argamassadeira; 

• Diluição do superplastificante em água e lançamento na argamassadeira por, 

aproximadamente, 30 segundos; 

• Mistura dos materiais durante 2 minutos; 

• Parada de 30 segundos para retirada de material retido na argamassadeira; 

• Mistura final por mais 2 minutos; 

Após este processo, a mistura foi vertida em fôrmas de acrílico (Figura 4.28 (a)) com 

dimensões de 35 x 35 x 10 mm. A fôrma utilizada na moldagem das placas de compósitos foi 

confeccionada em acrílico, com contenção lateral em borracha, de modo a impedir a saída de 

material durante a moldagem, tendo abertura na parte superior e lateralmente fixada nas 

extremidades por um sistema de parafusos, conforme mostrado na Figura 4.28(a). 

Duas telas de fibras de arumã foram posicionadas equidistantes à superfície média da 

placa de modo que elas ocupassem uma posição também simétrica em relação a superfície 

média do compósito produzido. Essas telas foram fixadas nas extremidades por um sistema de 

vedação composto por lâmina de borracha e parafusos de fixação de tal modo que 

permanecesse na posição desejada, vide Figura 4.28(b). As telas foram trançadas com fibras 

de arumã em duas direções formando malhas bidirecionais, conforme pode ser observado na 

Figura 4.28(b), com espaçamento entre fibras de 5 mm. 

Após a produção da argamassa iniciou-se a moldagem do laminado, colocando-se a 

fôrma na posição vertical e vertendo-se a argamassa pela abertura superior (Figura 4.28(e)). A 

argamassa por ser autoadensável foi preenchendo gradativamente os espaços vazios até a 

completa moldagem, sendo em seguida acomodada em embalagem plástica para cura mais 

eficiente, conforme pode ser observado na Figura 4.28 (f). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 4.28 – Moldagem dos compósitos (a) forma em acrílico; (b) Colocação das fibras; (c) Fibras posicionadas; (d) 

Detalhe da forma com as fibras; (e) Colocação da matriz e (f) Compósitos moldados. 
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Após o término da fase de moldagem, os laminados foram lacrados em sacos plásticos 

por dois dias à temperatura ambiente. Em seguida, os compósitos foram colocados em um 

tanque com capacidade de 480 l (Figura 4.29(a)) a 70°C para cura térmica por cinco dias 

(Figura 4.29 (b)). A finalidade da cura térmica é acelerar as reações químicas e físicas que 

ocorrem no período de hidratação de uma pasta cimentícia.  

 

  
(a) (b) 

Figura 4.29 – (a) Banho térmico e (b) Amostras em sacos plástico e temperatura de 70°C. 

Passados os cinco dias de cura térmica, as placas de laminados cimentícios (350 x 350 

x 10 mm) foram cortadas em serra disco movida por um sistema hidráulico, perfazendo um 

número de 12 corpos de prova com dimensões aproximadas de 40,00 x 160 x 10 mm (ver 

Figura 4.30 (a)). 

Vale ressaltar que antes de cada ensaio mecânico ou físico, os CP’s ficaram imersos 

em água por 24 horas (Figura 4.30 (b)). 

(
b
) 



122 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.30 – Bancada de serra; Corpos-de-prova cortados e imersos em água. 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DO COMPÓSITO 

4.6.1 ENSAIOS DE COMPRESSÃO 

O ensaio foi realizado em uma máquina universal, marca EMIC, modelo DL 30000/PC 

200 (ver Figura 4.31 (a)), a uma velocidade de deslocamento de 0,1 mm/min. Para realização 

do ensaio foram moldados seis corpos de prova cilíndricos de argamassa com dimensões de 50 

mm de diâmetro por 100 mm de altura, os quais, após cura úmida de 28 dias, Figura 4.31 (b), 

foram submetidos ao ensaio.  
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(a) (b) 

Figura 4.31 - (a) Máquina para ensaio de corpo-de-prova de argamassa à compressão e (b) Cura úmida 
de corpos-de-prova. 

 

As moldagens dos corpos-de-prova foram realizadas conforme a NBR 7215 (1996). Os 

deslocamentos e o carregamento aplicado foram obtidos por um sistema de aquisição de dados 

“TESC”. 

 

4.6.2 ENSAIO DE FLEXÃO EM QUATRO PONTOS 

O ensaio foi realizado em uma máquina de ensaios eletromecânica marca EMIC, 

modelo 30000N, com célula de carga de 1 kN, e velocidade de deslocamento de 1,5 mm/min, 

com cargas aplicadas a cada 1/3 do vão (45 mm), cujo o comprimento total corresponde a 135 

mm. O sistema conta com auxílio de um deflectômetro que fica posicionado na área central e 

inferior do vão do corpo-de-prova. Para tanto, foram utilizados oito corpos-de-prova com 

dimensões de 40,00 mm x 19,00 mm x 160,00 mm (largura x espessura x comprimento), 

cortados em uma bancada de serra com potência SSP - 75. As recomendações previstas na 
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Rilem Technical Committee 49 TRF – Testing methods for fibre reinforced cement-based 

composites – 1984 foram aplicadas aos ensaios. 

Antes do ensaio, os corpos-de-prova foram imersos em água por 24h. Em seguida cada 

amostra foi posicionada em um dispositivo de ensaio de quatro pontos montado na máquina de 

ensaio conforme mostrado na Figura 4.32. 

 

 

Figura 4.32 -– Ensaio de flexão em quatro pontos. 

  

Com os resultados obtidos do ensaio, para cada amostra foram determinados o Módulo 

elástico (MOE), o Limite de proporcionalidade (LOP), o Módulo de ruptura (MOR) e a 

Energia específica (EE) de acordo com as expressões 16 a 19.  

 

2
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LPMOR v×

=
       (16) 

m
hb

LMOE v
31296
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××

×
=

         (17) 
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      (19) 
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Onde: 

        Pmax – Força máxima aplicada no corpo-de-prova 

        Lv – Distância entre os apoios inferiores – 135 mm 

        b – Largura do corpo-de-prova 

        h – Espessura do corpo-de-prova 

        m – Tangente do ângulo da curva linear 

       Plop – Força máxima atingida antes do corpo-de-prova ultrapassar limite de 

proporcionalidade 

        EA – Energia absorvida, obtida pela integral da área sob a curva (força x 

deflexão) 

 

4.6.3 ENSAIO DE PULL OUT 

Para o ensaio de pull out foram moldados corpos de prova cilíndricos com a mesma 

matriz empregada para a moldagem das placas. No centro de cada corpo de prova foi colocada 

uma fibra de arumã com comprimento de aproximadamente 50 mm.  Os corpos de provas 

possuíam altura de 25 mm e diâmetro de 10 mm (Figura 4.33 (b)), sendo a moldagem destes 

realizadas conforme mostrada na Figura 4.33 (a). Este ensaio foi baseado em SILVA et. al 

(2009). 
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(a) (b) 
Figura 4.33 -– (a) Moldagem dos corpos-de-prova para o ensaio de pull out e (b) corpos-de-prova.  

Os corpos de prova foram moldados em tubos de PVC que eram encaixados em placas 

de acrílico. Após a inserção das fibras nos tubos, as placas de acrílico eram encaixadas nos 

tubos e presas.  Para evitar que a pasta saísse pelo furo das fibras foram colocadas entre os 

corpos de prova e as placas de acrílico borracha de vedação. 

No processo de moldagem, o furo lateral dos tubos de PVC foram posicionados para 

cima, de tal forma que possibilitasse a melhor injeção da matriz cimentícia (Figura 4.33 (a)). 

Durante a operação da injeção da matriz cimentícia foram produzidas manualmente 

leves vibrações nos corpos-de-prova para eliminar ao máximo a concentração de bolhas de ar 

na matriz. 

Concluída a etapa da injeção da matriz, os corpos de prova foram colocados em 

repouso durante 24 horas, sendo em seguida envolvidos por um saco plástico, com intuito de 

evitar a influência da temperatura ambiente sobre eles, impedindo o surgimento de 

microfissuras superficiais. 
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Após os 28 dias de cura os corpos-de-prova foram encaminhados para o ensaio de pull 

out, onde foi utilizado o equipamento MTS Landmark – Servohydraulic Test System (Figura 

4.34 (a)), com célula de carga de 1 N e velocidade de ensaio 0,50 mm/min.  O ensaio foi 

gerenciado pelo programa Station Manager para   aquisição dos dados. 

Vale ressaltar que a boa acoplagem do corpo-de-prova nas garras do equipamento é 

fundamental na obtenção de resultados mais precisos (Figura 4.34 (b)). A fibra embutida no 

corpo-de-prova deve estar posicionada de forma vertical e retilínea, no centro tanto da garra de 

apoio quanto da de arranque. 

 

 
 

a) (b) 
Figura 4.34 – (a) Máquina de ensaio MTS e (b) corpos-de-prova. 

 

4.7 ABSORÇÃO DE ÁGUA/DENSIDADE E POROSIDADE APARENTE 

A caracterização física do laminado ocorreu de acordo com procedimentos indicados 

na ASTM C 948 – 81 (2001). Iniciou com a idade de 8 dias, com a imersão dos corpos-de-

prova em água por 24 horas, e mede-se esta massa num intervalo de 2 horas, denominando-a 
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de massa imersa, ou, absorção de água por imersão (Pi). Os procedimentos de ensaio seguem 

com a amostra retirada da superfície da água, sendo enxugadas as faces dos corpos-de-prova 

com uma tolha, e pesa-se, obtendo-se a massa da superfície seca saturada (Pu). Ao término 

desta fase, os corpos-de-prova foram conduzidos a uma secagem em estufa por 48 h, a uma 

temperatura de 100 ± 3° C. Decorrido as 48 horas, as amostras são armazenadas em 

dessecador a fim de ocorrer seu resfriamento sem adquirir umidade externa, e em seguida 

foram pesados, e adquirindo-se a massa seca (Ps).  

Mediante as variáveis obtidas, podem-se determinar as seguintes grandezas: 

PiPu
Ps

s −
=ρ                                                                                 (20) 

liqumid PiPu
Pu ρρ ×
−

=                                                                   (21) 

 

100×





 −

=
Ps

PsPuAbs
água

                                                             (22) 

 

100×
−
−

=
PiPu
PsPuPapar                                                                 (23) 

 

Onde, 

ρs – Densidade seca – g/cm3; 

ρumid – Densidade úmida – g/cm3; 

ρliq – Densidade do líquido – g/cm3; 

Abságua – Absorção da água – %; 

Papar – Porosidade aparente – %; 



129 

 

Ps – Massa seca – g; 

Pu – Massa seca saturada – g; 

Pi – Massa imersa, ou absorção de água por imersão – g. 

 

 

4.8 ENVELHECIMENTO ACELERADO 

Para avaliar a durabilidade do compósito, com relação às suas propriedades físicas e 

mecânicas, 14 corpos de prova de cada grupo estudado foram submetidos a 50 ciclos de 

envelhecimento acelerado de imersão e secagem, após o período de cura térmica. O objetivo 

dos ciclos é simular a exposição do material a ataques naturais provocados pelos fenômenos 

climáticos, típicos de países tropicais. Este ensaio foi baseado na norma EN 494 (106). 

Os ciclos foram realizados submetendo os corpos de prova a banho automático em 

estufa conforme programação prévia, sendo utilizado o equipamento da marca MARCONI, 

modelo MA 035.  

Cada ciclo corresponde à imersão dos corpos de prova em água por 170 minutos, 

seguido por aquecimento até atingir a temperatura de 70ºC, por um período de tempo igual. Há 

um intervalo de 10 minutos entre ciclos. 

Ao final do processo os corpos de prova foram retirados e imersos em água a 

temperatura ambiente durante 24 horas, para em seguida serem submetidos aos ensaios físicos 

e mecânicos. 

A Figura 4.35 (a) mostra os corpos-de-prova prontos para serem imergidos em banho 

Maria e a Figura 4.35 (b) apresenta os corpos-de-prova no equipamento de banho Maria, que 

dispõe de bomba para circulação da água e controle automático de temperatura. 
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(a) (b) 

Figura 4.35 –Ensaio de envelhecimento acelerado por ciclos de molhagem e secagem 

 

4.9 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Para a verificação com maior precisão das fases da matriz cimentícia em estudo, onde 

fosse possível visualizar a zona de transição pasta/fibra, foi necessária a utilização da técnica 

da Microscopia Eletrônica de Varredura. Para tanto, vários foram os procedimentos adotados 

neste ensaio, desde o preparo da amostra até a adequação da técnica apropriada, com o 

objetivo de alcançar o melhor resultado possível no processo. 

O estudo foi realizado em amostras para idades de 3 dias e 28 dias. Essas amostras 

foram analisadas após a retirada de amostras na região fraturada do compósito no ensaio de 

flexão, com a coleta da mesma logo após a realização do ensaio mecânico (de acordo com 

suas idades). Outro aspecto que foi levado em consideração diz respeito a análise das 

modificações morfológicas na superfície das fibras e nas áreas fraturadas do laminado em 

estudo, a qual foi realizada por meio de imagens obtidas por MEV. 

Após o término do polimento ou dos outros tipos de preparo da amostra, em seguida, 

suas faces foram metalizadas com ouro ou carbono, um dia antes do ensaio de Microscopia 

Eletrônica de Varredura pelo Sistema de Energia Dispersiva (EDS). Depois do período de 
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metalização da amostra, o ensaio foi realizado com a análise da microestrutura deste corpo de 

prova no ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura pelo Sistema de Energia Dispersiva 

(EDS), por meio de uma análise quantitativa para identificação dos produtos hidratados na 

mistura, assim como, verificando as afinidades existentes entre Al/Ca, Ca/Si e outras mais. 

Para um estudo mais preciso, fez-se necessário o uso do equipamento Microscópio 

Eletrônico de Varredura da Marca LEO – Modelo 440, com detector OXFORD, no 

Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura, do Laboratório de Química - USP. As 

imagens eletrônicas foram obtidas nas condições analíticas das amostras anteriormente 

preparadas, e para tanto, adotaram-se padrões onde ocorram feixes de elétrons com resolução 

nominal de 20 kV, vácuo de metalização de 10-5 bar. 

 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para a análise estatística os fatores delineados no tratamento das fibras com o NaOH 

foram as concentrações de NaOH [2%; 6%; 10%] e o tempo de exposição [0,5 horas; 1 hora; 2 

horas; 4 horas] das fibras com relação ao NaOH. Cabe ressaltar que a concentração de 10% foi 

utilizada apenas para o tempo de 1 hora, não associada com os demais períodos. A 

combinação dos níveis dos fatores concentrações de NaOH [%NaOH] e tempo de exposição 

[Temp], com exceção do tempo de 1 hora, forneceu um planejamento fatorial completo com 

seis tratamentos distintos, explicitados na Tabela 4.2 -. 
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Tabela 4.2 - Planejamento fatorial completo 

Tratamentos 
Fatores 

%NaOH Tempo 

T1 2% 0,5h 

T2 2% 2h 

T3 2% 4h 

T4 6% 0,5h 

T5 6% 2h 

T6 6% 4h 

 

Este planejamento foi avaliado por meio da Análise de Variância (ANOVA), 

considerada ao nível de 5% de significância (α), com o auxílio do software Minitab® versão 

14. 

Para a ANOVA, a hipótese nula (H0) formulada consistiu na equivalência das médias 

entre os tratamentos, e da não equivalência como hipótese alternativa (H1) [(não equivalência 

de pelo menos duas médias]. Para tanto, P-valor (probabilidade P) superior ao nível de 

significância implica em se aceitar H0, refutando-a em caso contrário. 

Para validação da ANOVA foram testadas a normalidade nas distribuições por 

propriedade (teste de normalidade de Anderson-Darling [AD]), a homogeneidade das 

variâncias dos tratamentos (teste de Bartlett [Bt]) e a independência dos resíduos (gráfico de 

resíduos versus ordem). 

Pela formulação das hipóteses dos testes de validação, também avaliados ao nível de 

5% de significância, P-valor superior a 5% implica que as distribuições por variável-resposta 

são normais e que as variâncias dos tratamentos são equivalentes, validando-se assim o 

modelo de ANOVA. Para o caso da não normalidade em alguma das propriedades 

investigadas pela ANOVA, a transformada de Johnson foi utilizada. 

A análise do planejamento completo pela ANOVA possibilita investigar a influência 

de cada fator isoladamente em cada propriedade investigada, assim como da significância dos 

efeitos de interação entre os fatores. 
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Acusada significância de um fator isolado pela ANOVA, na sequencia utilizou-se do 

teste de comparações múltiplas de Tukey (teste de contraste) para o agrupamento dos níveis do 

fator, possibilitando, por propriedade, evidenciar o melhor nível do fator investigado. Do teste 

de Tukey, em que os agrupamentos são identificados por letras (A, B, C,...). A representa o 

tratamento de maior valor médio, B o de segundo maior valor médio e assim sucessivamente, 

e letras iguais implicam tratamentos com médias equivalentes. Para o caso da interação ser 

significativa, gráficos de interações entre fatores foram utilizados como forma de auxiliar na 

interpretação destes efeitos. 

Como discutido em material e métodos, além do tratamento por NaOH as fibras 

também foram tratadas com água quente e por hornificação. Estes dois últimos tratamentos 

foram realizados não se variando fator algum e são independentes um do outro. 

Como forma de eleger o melhor tratamento a ser utilizado nas fibras componentes da 

trama (tecido bidirecional) para uso como elemento de reforço no compósito de matriz 

cimentícia, assim como de verificar o efeito dos tratamentos com relação às fibras não tratadas 

(condição de referência - testemunha), o melhor tratamento do planejamento fatorial completo, 

(Tabela 4.3) juntamente com o tratamento por NaOH a concentração de 10%, por água quente 

e por hornificação, a ANOVA foi utilizada, e acusada significância por resposta (módulo de 

elasticidade [MOEt] e resistência última à tração [ft]), na sequencia foi-se utilizado novamente 

o teste de Tukey. Para este estudo e para o anterior (Tabela 4.3) foram utilizadas 10 amostras 

para cada condição experimental. 

Além do módulo de elasticidade (MOEt) e da resistência última à tração (ft), variáveis 

utilizadas como critério na escolha do melhor tratamento das fibras, a variação dimensional 

das fibras (VD) também foi avaliada. Para esta propriedade, os tratamentos em análise e o 

número de amostras por tratamento são apresentados na Tabela 4.3. A ANOVA foi utilizada 

para investigar o efeito de cada tratamento nos valores da variação dimensional. 
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Tabela 4.3 - Tratamentos investigados na análise da variação dimensional e número de 
amostras por tratamento. 

Tratamentos No de amostras 

T1 Água Quente 9 

T2 Hornificação 29 

T3 10% de NaOH 24 

T4 6% de NaOH a 0,5 horas 10 

T5 6% de NAOH a 2 horas 10 

T6 6% de NAOH a 4 horas 9 

 

Depois de eleito o tratamento que forneceu os melhores resultados para as 

propriedades mecânicas, este foi utilizado na confecção do tecido para reforço dos compósitos 

de matriz cimentícia em conjunto com os materiais fabricados com o uso do tecido feito com 

as fibras não tratadas (referência) e com fibras tratadas por hornificação. 

Os compósitos do melhor tratamento (Tabela 4.2 -) assim como os fabricados segundo 

o processo de hornificação das fibras, passaram ambos pelo processo de envelhecimento 

acelerado. Para estes compósitos, a ANOVA foi utilizada para investigar a melhor dentre as 

condições experimentas elencadas nos valores do módulo de resistência na flexão estática 

(MORf), possibilitando eleger a melhor condição utilizada na fabricação dos materiais assim 

como de avaliar os efeitos provocados pelo processo de envelhecimento artificial. Para este 

estudo foram utilizadas 10 amostras para cada condição experimental. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS DE ARUMÃ 

 

5.1.1 MORFOLOGIA 

Do ponto de vista morfológico, o arumã possui haste rígida alongada, em forma de 

tronco de cone e, apesar de que alguns autores afirmarem que o Ischnosiphon arouma (aubl) 

Korn atinge altura de até 2,5 m, foram encontrados nos trabalhos de coleta em campo 

exemplares que mediam de 1,00 m a 1,50 m aproximadamente de comprimento, os quais eram 

jovens ou brotos, enquanto que os adultos chegavam a atingir em torno de 4m, com poucas 

folhagens ovais no topo da planta, Figura 5.1. 

  

(a) (b) 

 Figura 5.1 - a) No topo da planta, observam-se folhagens ovais; b) Haste rígida em forma de tronco de 
cone alongada 

 

Em seus nichos típicos, a espécie apresenta-se em forma de touceiras. Na idade adulta 

as folhas atingem dimensões de 0,50 m de comprimento e 0,25 m de largura, respectivamente, 

conforme mostrado na Figura 5.2. 
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(a) (b) 

Figura 5.2 - Registros das dimensões da folha do arumã: a) comprimento aproximado de 0,50 m; b) largura 
de 0,25 m aproximadamente;  

A superfície do tecido interno da fibra de arumã é constituída de relevos e depressões 

ou poros, que interligam seus componentes por meio de partículas curtas e desalinhadas 

(Figura 5.3), bem como, pela lignina e hemiceluloses contidas nas camadas em diferentes 

proporções. 

As imagens da Figura 5.3. apresentam material fibroso interno da planta, com aspecto 

esponjoso, mais quebradiço, menos dúctil envolvido por partículas mais curtas. 

  

(a) (b) 

Figura 5.3 – Imagens das seções do caule do arumã – (a) Fibra interna; (b) Fibra externa da planta. 

 

Face externa 

da fibra 

Face interna 

da fibra 
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A face externa da fibra de arumã refere-se à superfície de contato externo da planta 

com seu nicho, enquanto que, a face interna fica em contato com a estrutura interna da planta, 

indicada na Figura 5.3 (a). 

As monocotiledôneas apresentam estrutura interna do caule composta majoritariamente 

de uma faixa periférica de feixes fibrovasculares com a porção fibrosa destacada e feixes 

fibrovasculares com menor porção fibrosa distribuídos na região interna do caule, circundados 

e separados entre si por células de parênquimas, que formam o tecido fundamental do caule 

(Figura 5.4). 

  
(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5.4 -  a) Imagens de feixe fibrovascular; b) Células parênquimas; c) Separação dos feixes pelas 
células parênquimas da região interna do caule do arumã; (d) Imagens microscópicas ópticas do tecido 

celular da região externa do arumã. 
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Tratamento na Fibra vegetal de arumã 

A primeira análise se iniciou com as superfícies das fibras vegetais de arumã sem 

tratamento, que receberam a recobrimento em ouro para ensaio no MEV, as quais 

apresentaram inicialmente em suas faces depressões típicas de sua formação natural com o 

aglomeramento de suas microfibrilas e macrofibrilas (fibrilas) que são entrelaçadas por uma 

matriz amorfa, constituída de polissacarídeos, como pectinas, hemiceluloses e lignina, além da 

espessa camada protetora de cera, Figura 5.5. 

  

(a) (b) 

Figura 5.5 - Superfície externa da fibra vegetal de arumã sem tratamento. 

Após os tratamentos recebidos, as faces (interna e externa) apresentaram alterações em 

suas superfícies, em geral com arraste de alguns componentes principais e acidentais, as 

Figuras 5.6 as Figura 5.13.  
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(a) (b) 

Figura 5.6   – Fibra in natura (a) face interna e (b) face externa. 

  

(a) (b) 

Figura 5.7 - Fibra tratada com NaOH 10% por 1h  (a) face interna e (b) face externa. 

  
          (a)                                                                             (b) 

Figura 5.8  – Fibra tratada com hornificação  (a) face interna e (b) face externa. 
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(a) (b) 

Figura 5.9 - Fibra tratada com água quente  (a) face interna e (b) face externa. 

 

  

(a) (b) 
Figura 5.10 - Fibra tratada com  NaOH 2% em 30 min  (a) face interna e (b) face externa. 
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(a) (b) 
Figura 5.11 - Fibra tratada com  NaOH 2% em 2hs  (a) face interna e (b) face externa.  

 
 

  
(a) (b) 

Figura 5.12  – Fibra tratada com  NaOH 2% em 4hs  (a) face interna e (b) face externa. 
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(a) (b) 

Figura 5.13  – Fibra tratada com  NaOH 6% em 30min  (a) face interna e (b) face externa. 

 

  
(a) (b) 

Figura 5.14  – Fibra tratada com  NaOH 6% em 2hs  (a) face interna e (b) face externa. 
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(a) (b) 

Figura 5.15  – Fibra tratada com  NaOH 6% em 4hs  (a) face interna e (b) face externa. 

De acordo com as imagens do MEV, pode-se observar que os diferentes tratamentos 

aplicados nas superfícies das fibras de arumã provocaram modificações significativas em suas 

faces, de forma mais acentuada na face interna, onde o silício natural do vegetal foi em grande 

parte retirado, conforme observado no MEV. 

Pode-se observar ainda que os tratamentos produziram uma superfície mais porosa e 

irregular, com características que podem melhorar a adesão da fibra à matriz. Porém, tal 

porosidade cria mais espaços nos quais as soluções alcalinas podem se acumular sobre a 

superfície das fibras tratadas, o que pode ser negativo quanto à durabilidade da fibra, caso haja 

hidróxido de cálcio livre na matriz cimentícia. 

Por outro lado, as imagens da Figura 5.16 (a) revelam claramente uma capa protetora 

sobre os elementos celulares do vegetal. Trata-se de uma camada cerosa responsável pela 

proteção externa contra a penetrabilidade da água, como adaptação do vegetal à sazonalidade 

do movimento das águas decorrente de períodos de cheia e seca dos rios amazônicos, sendo 

este quadro visível quando a fibra está sem tratamento. 

Além disso, também é função da camada protetora evitar a evaporação da água natural 

da fibra vegetal, trata-se, portanto, de um comportamento hidrofóbico da fibra de arumã que 

possui este sistema de adaptação do vegetal aos períodos sazonais de imersão em água.  
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(a) (b) 

Figura 5.16  – (a) Fibra vegetal de arumã, sem tratamento, com face externa coberta por camada de cera; 

(b) Fibra vegetal de arumã, sem tratamento, com face interna coberta por camada de cera.  

O efeito do tratamento nas faces ficou mais evidente na parte interna da fibra. Este fato 

deve está associado a menor concentração de lignina “core” (a mais resistente à degradação) 

nesta região.  

A lignina “core” é componente importante de defesa das fibras vegetais à ataques 

externos e comumente se concentram nos feixes fibrosos da planta, conforme visto nos cortes 

histológicos da fibra de arumã, em seção transversal na imagem de microscopia de luz na cor 

avermelhada, Figura 5.17.  

Salienta-se que nas fibras vegetais as ligninas podem ser “core” ou “não core”, sendo 

esta última de fácil degradação, principalmente por soluções aquosas. 

 

 



145 

 

 

Figura 5.17  -  Concentração de lignina no corte transversal do tecido da fibra de arumã na cor 
avermelhada.  

Pelo fato da fibra vegetal de arumã ter sido submetida a diferentes tratamentos, sejam 

eles alcalinos, ou a elevadas temperaturas, todos continham em seus processos soluções 

aquosas, entretanto, pode-se observar que nenhum foi eficiente na extração da camada 

protetora (cera) da fibra.  

Além da ineficiência na remoção da cera, pode-se observar nas imagens do MEV que a 

lignina da superfície externa apresentou resistência à degradação diante dos tratamentos 

adotados, o que pode estar associada a estrutura de lignina “core”. Enquanto que na face 

interna, ocorreu maior degradação da estrutura da fibra, sendo este fato associado a 

concentração de lignina “não core”, ou, menor concentração da lignina “core”. Esta 

degradação está também associada a outro fator, a camada interior que reveste a fibra, sendo 

esta uma estrutura celular com depressões em forma de escamações em sequências. Deste 

modo, as fibras após passarem pelos tratamentos apresentaram superfície vulnerável à 

penetração de organismos externos, conforme pode ser visto na  

As Figuras 5.8 (a) e 5.15 (a) geradas pelo MEV apresentam duas imagens de faces 

internas da fibra de arumã para dois tratamentos distintos (hornificação e NaOH 6% - 4h). 

Pode-se observar que na Figura 5.18 (a), o tratamento de hornificação reduziu drasticamente 

da fibra de arumã os polissacarídeos depositados na parede celular. São visíveis nesta 

imagem, as microfibrilas de celuloses espiraladas, que são os esqueletos do elemento de vaso, 

denominados de microfibrilas de celulose em deposição espiral, os quais são formadores da 

Lignina 

100µm 
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parede celular do elemento de vaso. Este elemento é o responsável pela captação de água e 

sais minerais por meio das raízes e por sua condução até as folhas. 

A Figura 5.15 (b) exibe o resultado do tratamento com hidróxido de sódio a 6% por 4h, 

em que se constatou que ocorreu uma redução da camada protetora cerosa em proporções 

menores. A camada protetora foi parcialmente retirada deixando expostos os elementos 

celulares que formam o tecido parenquimático. 

Ainda na imagem (b) pode-se observar que o tratamento deixou expostos os stegmatas, 

que são células especializadas em armazenar sílica, funciona como recipiente de 

armazenamento silicoso, comuns nas monocotiledôneas, como o arumã. Algumas estruturas 

silicosas encontram-se vazias, isto pode estar associada a retirada da sílica pelo tratamento, ou, 

pelo fato do o vegetal não ter produzido estruturas silicosas suficientes para preencher todas as 

stegmatas. 

  
(a) (b) 

 Figura 5.18  - (a) Fibra de arumã com tratamento de hornificação; (b) Fibra de arumã com tratamento em 
NaOH 6% - 4h. 

A face externa das fibras de arumã, em quase todos os tratamentos, sofreram 

alterações, mas de forma menos severa. Isso se associa ao fato de nesta região ocorrer maior 

concentração de lignina core, que funciona como um cimento natural da planta, envolvendo a 

grande massa celulósica da fibra, além, também, da camada protetora de cera que a cobre. 

sílica 
Estruturas 
stegmatas 

Camada protetora de cera 
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A face externa da fibra de arumã diante dos tratamentos sofreu superficialmente 

menores alterações, isto se deve também aos componentes agrupados nesta área que possuem 

grande resistência à degradação, a lignina core e alfa-celulose, Figura 5.19.  

 

  
(a) (b) 

Figura 5.19  – (a) Fibra de arumã com tratamento de hornificação; (b) Fibra de arumã com tratamento de 

NaOH 6% - 4h.  

Vale ressaltar que todas as fibras, antes de passarem pelos tratamentos programados, 

receberam uma pré-lavagem realizada em água corrente seguida por secagem em estufa 60° C 

por 24 h. 

As fibras que foram submetidas ao tratamento de água quente passaram por um 

sistema de condução a altas temperaturas, o que desencadeou dentro da fibra outro processo, 

denominado de gelatinização do amido.  

Foi constatada por cortes histológicos uma grande concentração de amido na estrutura 

da fibra de arumã, polissacarídeo constituído de amilose e amilopectina, 5.20. 
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(a) (b) 

Figura 5.20 – (a) e (b) Concentração de amido na estrutura da fibra de arumã (setas vermelhas).  

 
A Tabela 5.1, descreve os elementos identificados nos ensaios de Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS), com suas respectivas massas atômicas. 

 
Tabela 5.1 – Massa Atômica dos Elementos Químicos Identificados nos Espectrogramas – Ponto 1 – 

Tratamento de NaOH 2% - 2h.  

Elemento 

Químico 

Massa Atômica 

(%) 
Estrutura 

O 17,15 Elemento químico comum às fibras vegetais 

S 80,50 
Elemento químico comum às fibras vegetais, 

principalmente nas estruturas stegmatas. 

K 2,35 Elemento químico comum às fibras vegetais 

Total 100  

 

Confirmando a análise estabelecida pelo ensaio de MEV, o elemento indicado na 

Figura 5.21, Ponto 1, trata-se de um silício dentro de uma célula stegmata. O gráfico ao lado 

da Figura 5.21 identifica alguns elementos químicos presentes nesta estrutura. Em destaque 

surge o silício, seguido por ouro, potássio e um discreto pico de oxigênio. 

 

Amido 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 
Figura 5.21  – (a) Imagem da fibra vegetal de arumã, auxiliada por suas espectroscopias de energia 

dispersiva, identificado os elementos químicos presentes na amostra em destaque (b) ponto 1, (c) ponto 2 e (d) 

ponto 3. 

A imagem em destaque na Figura 5.21 (a) refere-se à fibra vegetal de arumã com 

tratamento de NaOH 6% - 30 minutos. Nesta amostra foram selecionados três pontos distintos 

para análise: ponto 1, Figura  5.21 (b), ponto 2, Figura  5.21 (c) e ponto 3, Figura  5.21 (d). 

Ficou caracterizado que os três pontos tratam-se  do mesmo tipo de estrutura, entretanto, seus 

picos são de acordo com a concentração do percentual de massa atômica de cada elemento 

químico.  
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Os elementos químicos, como ouro e oxigênio, que surgem nos espectrogramas em 

picos, o primeiro, é oriundo do tipo de recobrimento que foi feito na amostra para ensaio, e o 

segundo, está associado ao fato de ser elemento químico comum ás plantas vegetais. 

Pela técnica da Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), foi possível identificar os 

espectros apresentados na Tabela 5.2, com seus respectivos percentuais de massa atômica.  

 
Tabela 5.2 – Massa Atômica dos Elementos Químicos Identificados nos Espectrogramas – Ponto 1 – 

Tratamento de NaOH  6% - 30 minutos.  

Elemento 

Químico 

Massa Atômica (%) 
Estrutura 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

O 57,56 40,97 39,52 Elemento químico comum às fibras vegetais 

C 26,39 43,50 43,14 Elemento químico comum às fibras vegetais. 

Ca 16,05 - - Elemento químico comum às fibras vegetais 

Na - 0,87 0,79 Proveniente do tratamento de NaOH 

Si - 14,42 16,35 
Elemento químico comum às fibras vegetais, 

principalmente nas estruturas stegmatas. 

K - 0,24 0,20 Elemento químico comum às fibras vegetais 

Total 100 100 100  

 

Os gráficos identificaram alguns elementos químicos presentes na estrutura da fibra 

vegetal de arumã, nos pontos 2 e 3 com um comportamento bem similar, entretanto, com 

picos em frequências diferentes. Em ambos os pontos, o destaque aparece para o elemento 

sílicio, claramente evidente na imagem captada pelo MEV, Figura 5.21 (a). Picos discretos de 

potássio e sódio foram identificados nos espectrogramas, sendo este último, resíduo 

proveniente do tratamento alcalino que ficou depositado mesmo após várias lavagens.  



151 

 

O oxigênio e o potássio são elementos comuns às fibras vegetais, o primeiro com um 

pico bem expressivo, enquanto o segundo surgiu de forma discreta nos espectrogramas em 

relação ao quantitativo da massa atômica dos materiais pontuais destacados. O ouro que surge 

no gráfico deve estar associado, como anteriormente mencionado, ao recobrimento pelo qual a 

fibra passou previamente. 

Os vários picos de ouro presentes no gráfico possivelmente estão associados ao 

recobrimento realizado na superfície da fibra vegetal de arumã para esta análise. A presença 

de oxigênio e potássio era prevista, pois ambos são elementos presentes em fibras vegetais. O 

potássio tem influência no desenvolvimento da planta. A presença destes dois elementos se 

justificam até pela própria estrutura da fibra de arumã, composta por celulose, hemiceluloses e 

lignina, bem como por seus componentes não-estruturais, como água e minerais. 

O mapa apresentado na Figura 5.22 mostra, em volume de pigmentação colorida 

diferenciada, a presença de cada um destes elementos na estrutura da fibra vegetal de arumã, 

identificados nas Figuras 5.22 (b) a (e). A associação das cores ficaram assim estabelecidas: 

amarelo para o elemento químico do carbono; verde para oxigênio; vermelho para silício e 

rosa para o potássio. Pode-se observar que há maior concentração de carbono e potássio na 

estrutura em estudo. 
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(a) 

 
(b)                                                     (c) 

 
(d)                                                                  (e) 

Figura 5.22  – (a) Imagem mapeada; (b), (c), (d) e (e) Mapas das espectroscopias de energia 

dispersiva correlacionando as cores aos elementos químicos presentes na estrutura da fibra de arumã. 
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5.1.2 ÂNGULO MICROFIBRILAR 

 

Chaned et. al (1988) e Savastano Jr (2000) relataram que a resistência à tração e o 

módulo de elasticidade das fibras são inversamente proporcionais ao ângulo das microfibrilas, 

enquanto que o alongamento máximo de ruptura aumenta com este. 

Para as medidas dos ângulos microfibrilares das fibras de arumã, tomadas a partir de 2 

ângulos com 30 leituras cada, foi obtido o valor médio de 7,37˚, dentro de um intervalo de 5 a 

12˚. 

Agopyam e Savastano Jr (1997) encontraram valores de 8°, 10°-22° e 30°-49° para o 

ângulo microfibrilar na malva, no sisal e no côco, respectivamente. Deste modo, os valores 

obtidos para as fibras de arumã sugerem que estas poderão ter resistência a tração e módulo de 

elasticidade próximos àqueles referentes as fibras de malva e sisal, que para a segunda 

propriedade são 17,4 e 32,90 GPa, respectivamente, segundo Satyanarayana et. al (2007).  

Além disso, Satyanarayana et. al (2007) encontraram para as fibras de juta, rami e 

curauá valores de 17, 10 e 13°, respectivamente. Sendo assim, com base nesse parâmetro, a 

fibra de arumã apresenta indícios de potencialmente ser um elemento de reforço para 

materiais compósitos, uma vez que as fibras anteriormente citadas são comumente empregadas 

com esta finalidade.  

 

5.1.3 ÂNGULO DE CONTATO 

Por meio do software CAM-2008, que auxilia o equipamento KSV CAM101 no captar 

das leituras dos ângulos formados sobre as superfícies da fibra vegetal de arumã, foram 

obtidos gráficos característicos para os tratamentos empregados na presente pesquisa, os quais 

são apresentados nas Figuras 5.23 a 5.33, para os tipos de tratamentos. 

 



154 

 

Fibra Natural 

 
Figura 5.23  – Gráfico ângulo de contato x tempo (s) – fibra de arumã sem tratamento. 

Quanto a curva da amostra 2, esta mostrou-se ser de superfície hidrofílica desde o 

início, atingindo ângulo máximo de contato de aproximadamente 61,5˚. 

 

Água Quente 

Para as fibras de arumã tratadas em água quente, foram avaliadas 4 amostras, que 

apresentaram comportamento hidrofóbico com ângulos superiores a 90˚, mantiveram-se nesta 

faixa por todo trajetos realizados em função do tempo, conforme visto na Figura 5.24. 

Apesar de apresentar-se com a superfície hidrofóbica, a curva da amostra 4 mostrou-se 

pouca interativa com a superfície da fibra, denotada por sua curva traçada em quase plano 

horizontal.  

A curva da amostra 1 apresentou-se em picos oscilativos que podem estar associados a 

uma superfície rugosa, Figura 5.24. 
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Figura 5.24  – Gráfico ângulo de contato x tempo (s) – fibra de arumã – tratamento em água quente. 

NaOH 2% - 30 minutos 

As curvas de ângulos de contato a partir do tratamento de NaOH 2% - 30 minutos, 

foram obtidas em 5 amostras, que apresentaram comportamento hidrofílico ao decorrer do 

processo com ângulos inferiores a 90˚, conservaram-se entre as faixas de 83 a 53˚ nos 

intervalos de tempo de 0,2 a 6 s, conforme visto na Figura 5.25.  
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Figura 5.25  – Gráfico ângulo de contato x tempo (s) – fibra de arumã – tratamento NaOH 2% - 30 

min. 

 

NaOH 2% - 2h 

Para o tratamento de NaOH 2% - 2 h, foram obtidas 5 curvas de ângulos de contato 

quase paralelas, um comportamento anômalo. Ao decorrer de todo o processo apresentaram 

características hidrofílicas (θ < 90˚) nas faixas de tempo de 0,2 a 4 s, Figura 5.26. 
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Figura 5.26  – Gráfico ângulo de contato x tempo (s) – fibra de arumã – tratamento NaOH 2% - 2h. 

 

NaOH 2% - 4h 

Os ângulos de contato obtidos a partir das curvas das 6 amostras apresentaram 

comportamento similar ao tratamento de NaOH 2% - 2 h, em cada grupo de 3 curvas 

mantiveram um paralelismo em um comportamento de molhabilidade da superfície bem 

idênticos em tempo e forma de absorção, com quase sobreposição das curvas. Com θ < 90˚, 

constatou-se característica hidrofílica de 0,1 a 1,5 s, ou seja, a molhabilidade ocorreu em 

tempo mais curto do ocorrido ao tratamento de NaOH 2% - 2 h. Este fato pode estar associado 

ao tratamento de NaOH 2% - 4 h que pode ter deixado a superfície mais rugosa da fibra, 

Figura 5.27.  
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Figura 5.27  - Gráfico ângulo de contato x tempo (s) – fibra de arumã – tratamento NaOH 2% - 4h. 

 

NaOH 6% - 30 minutos 

As 6 amostras tratadas por NaOH 6% - 30 min, exibiram curvas com certa simetria 

num paralelismo que apontaram para um comportamento hidrofílico com θ < 90˚, em 

intervalos de tempo de 0,06 a 1,5 s, aproximadamente. Picos oscilantes surgiram no início do 

processo, fato que deve estar associado à superfície mais rugosa da região da fibra, Figura 

5.28. 
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Figura 5.28  -  Gráfico ângulo de contato x tempo (s) – fibra de arumã – tratamento NaOH 6% - 

30minutos. 

 

NaOH 6% - 2h 

Para as 5 amostras com tratamento de NaOH 6% - 2h, o comportamento foi similar aos 

das curvas do NaOH 6% - 30 minutos, apresentaram-se como hidrofílicas com θ < 90˚ em 

quase mesmo tempo de absorção da água pela superfície rugosa. A curva 1 exibiu 

performance diferente das demais, entretanto, com características hidrofílicas, Figura 5.29. 
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Figura 5.29  – Gráfico ângulo de contato x tempo (s) – fibra de arumã –. tratamento NaOH 6% - 2h 

 

NaOH 6% - 4h 

Inicialmente as 5 amostras apresentaram um quadro de curvas não comum, com 

oscilações iniciais e decrescentes que ao atingirem o tempo de 1,5 s, na faixa entre 70° a 85˚, 

características comuns a materiais hidrofílicos (θ < 90˚), Figura 5.30. Vale ressaltar que, neste 

grupo de curvas, o comportamento ficou distinto entre elas. 
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Figura 5.30  – Gráfico ângulo de contato x tempo (s) – fibra de arumã –. tratamento NaOH 6% - 4h 

Dos gráficos do ângulo de contato para cada um dos tipos de tratamentos analisados, 

pode-se concluir que o único tratamento que transformou a superfície da fibra natural de 

hidrofílica em hidrofóbica, foi o tratamento com água quente à temperatura de 80˚ C. 

5.1.4 ANÁLISE DA VARIAÇÃO DIMENSIONAL 

Conforme os procedimentos mencionados no planejamento experimental, foi realizado 

o ensaio para avaliar a variação dimensional, cujos resultados estão resumidos na Tabela 5.3. 
Tabela 5.3 -Resultados do ensaio de variação dimensional das fibras tratadas. 

Tipo de tratamento 
Variação Dimensional (%) 

Média DV CV 

HORNIFICAÇÃO 42,99 14,24 33,14 
NaOH - 6% - 30 min 42,71 23,66 55,39 
NaOH - 6% - 2h 46,70 19,19 41,09 
NaOH - 6% - 4h 37,36 19,69 52,70 
NaOH - 10% - 1h 45,91 14,31 31,17 
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 De acordo com os valores apresentados na Tabela 5.3, observa-se que estatisticamente 

os tratamentos produziram resultados equivalentes. Dos tratamentos com NaOH, aquele com 

6% - 4h foi o que apresentou o melhor valor médio, porém, com dispersão característica 

comum a todos os tratamentos. As amostras com tratamento do tipo água quente apresentaram 

problemas técnicos, não sendo possível o aproveitamento de um número de amostras que 

pudesse ser representativo para o ensaio. 

5.1.5 ANATOMIA DO ARUMÃ 

Na Tabela 5.4 são apresentados os valores referentes às dimensões anatômicas das 

fibras individualizadas do arumã em fitas, enquanto o gráfico expressa os valores médios das 

dimensões anatômicas do material macerado do arumã em fitas Figura 5.31. 

 
 Tabela 5.4 – Dimensões do arumã em fitas 

Dimensões Intervalo 
Média ± Desv 

Padrão 

Comprimento (mm) 1,19 - 3,13 1,94 ± 0,32 

Diâmetro total (mm) 8,46 - 25,77 16,33 ± 1,29 

Diâmetro do lúmen (mm) 1,31 - 18,40 8,38 ± 1,51 

 

 
Figura 5.31  –Valores médios das características anatômicas da planta arumã em fitas.  
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A partir das características anatômicas obtidas, foram determinados os parâmetros 

anatômicos do material macerado do arumã em fitas, resumidos na Tabela 5.5.  
Tabela 5.5 – Parâmetros anatômicos do material macerado – arumã em fitas. 

Parâmetros anatômicos Intervalo Média ± Desv Padrão 

Espessura da parede (mm)  2,49 - 5,84 3,97 ± 0,93 

Coeficiente de rigidez (%) 13,67 - 75,49 48,59 ± 8,88 

Índice de Runkel 0,33 - 6,42 1,66 ± 0,61 

Fração parede (%) 24,51 - 86,32 51,41±8,88 

 

O gráfico da Figura 5.32Erro! Fonte de referência não encontrada. expressa os 

valores médios dos parâmetros característicos do material macerado do arumã em fitas, 

indicados com seu desvio padrão. 

 

 

Figura 5.32  – Parâmetros médios com seus respectivos desvios padrões da planta arumã em fitas 

Segundo Fonseca (2012), do ponto de vista anatômico da jacitara, os parâmetros de 

coeficiente de rigidez, fração parede e índice de Runkel apresentaram resultados contrários ao 

seu emprego na produção de papel, mas poderia ter potencial para sua aplicação como reforço 

em compósito.  
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Os parâmetros obtidos para a jacitara apresentaram os seguintes valores: Coeficiente 

de rigidez 53,0±14,8; Fração parede de 43,4±14,8 e Índice de Runkel de 1,1±0,9 (FONSECA, 

2013). 

Conforme pode ser observado, as fibras do arumã em fitas apresentam, assim com a 

jacitara, propriedades mais adequadas à sua utilização como reforço em compósitos, visto que 

os valores médios encontrados no coeficiente de rigidez, índice de Runkel e fração parede 

indicam isto. 

Os mesmos procedimentos foram adotados para amostras extraídas da planta in natura 

(região externa, meio e interna do colmo), ou seja, na totalidade do conjunto das regiões 

distintas da planta arumã, sendo obtidas as características anatômicas mostradas na Tabela 

5.6. 
 Tabela 5.6 – Dimensões anatômicas – arumã “in natura”. 

Dimensões Região Intervalo 
Média ± Desv. 

Padrão 

Diâmetro Total (mm) 

Externa 11,81 - 31,31 20,13±1,22 

Meio 9,15 - 28,97 15,71±0,13 

Interna 9,19 - 29,91 16,61±2,28 

Diâmetro do Lúmen (mm) 

Externa 4,32 - 24,97 13,19±,34 

Meio 3,05 - 22,67 9,62±1,26 

Interna 2,66 - 23,91 10,32±1,47 

Comprimento (mm) 

Externa 1,45 - 5,61 2,75±0,67 

Meio 1,57 - 4,47 3,01±0,12 

Interna 1,64 - 5,31 2,85±0,54 

 

O gráfico abaixo mostra os valores médios das dimensões anatômicas da planta de 

arumã “in natura” (Figura 5.33) 
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Figura 5.33  – Valores médios das características anatômicas da planta arumã in natura. 

Os parâmetros anatômicos do material da planta arumã “in natura” estão resumidos 

na Tabela 5.7, conforme podem ser observados, valores corroboram com àqueles obtidos na 

metodologia adotada com as fitas do arumã, reafirmando desta forma, que as características 

anatômicas da planta apontam para uma potencial utilização como reforço em compósitos. 

Tabela 5.7 – Parâmetros anatômicos do arumã “in natura”. 

Parâmetros anatômicos Região Intervalo 
Média ± 

Desv Padrão 

Espessura da parede (mm) 

Externa 2,14 - 6,16 3,47 ± 0,24 

Meio 1,85 - 4,36 3,04 ± 0,59 

Interna 1,80 - 4,62 3,15 ± 0,41 

Coeficiente de rigidez (%) 

Externa 31,98 - 82,02 63,39 ± 4,18 

Meio 30,79 - 81,27 58,26 ± 9,27 

Interna 26,66 - 80,87 58,19 ± 2,66 

Índice de Runkel 

Externa 0,22 - 2,30 0,70 ± 0,18 

Meio 0,23 - 3,02 0,94 ± 0,53 

Interna 0,24 - 4,20 1,05 ± 0,53 

Fração parede (%) 

Externa 17,98 - 68,02 36,61 ± 4,18 

Meio 18,73 - 69,20 41,73 ± 9,27 

Interna 19,13 - 73,34 41,81 ± 2,66 
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O gráfico apresentado na Figura 5.34. abaixo delineia os parâmetros anatômicos da 

planta de arumã “in natura”. 

  

 

Figura 5.34  – Parâmetros médios com seus respectivos desvios padrões da planta arumã 

“in natura”.  

5.1.6 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DIRETA 

Conforme os procedimentos estabelecidos em materiais e métodos, foram realizados os 

ensaios de tração direta nas amostras de fibras para cada tratamento estabelecido, sendo 

obtidos os gráficos semelhantes ao gráfico característico apresentado na Figura 5.35, o qual 

representa a resposta em termos de tensão por deformação específica para amostra de uma 

fibra de arumã sem tratamento.  
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Figura 5.35  – Gráfico característico para o ensaio de tração direta nas fibras de arumã.  

Tendo em vista que a curva característica tensão por deformação obtida no ensaio de 

tração direta da fibra de arumã ajusta-se perfeitamente a uma reta, Figura 5.35, observa-se que 

esta fibra apresenta um comportamento linear, com tensão diretamente proporcional a 

deformação; tal comportamento também foi observado por Oliveira (2013) para as fibras de 

juta e de malva, duas fibras características da região Amazônica. 

Na Tabela 5.8 são apresentados os valores obtidos no ensaio de tração direta para as 

amostras de fibras de arumã considerando a fibra sem tratamento e com os diversos 

tratamentos definidos no procedimento experimental. 

Em termos de valores médios, observa-se que as fibras tratadas apresentaram uma 

redução no valor do MOE quando comparado com aquele obtido para a fibra sem tratamento, 

sendo o mais significativo para o tratamento com água quente (redução de 40%) e a menor 

redução para o tratamento com NaOH a 6% por 4 h (aproximadamente 25%). 
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Tabela 5.8 –. Valores obtidos no ensaio de tração direta para amostras de fibras de 
arumã sem e com tratamento. 

Tratamento 
MOE (GPa) Ft (MPa) 

Média CV 
(%) Min. Máx. Média CV 

(%) Min. Máx. 

2% de NaOH a 0,5 h 18,35 2,58 13,47 22,60 316,12 15,54 213,25 391,47 

2% de NaOH a 2 h 18,39 13,15 14,73 22,94 276,00 19,28 152,09 330,66 

2% de NaOH a 4 h 16,70 26,38 6,22 21,84 280,43 31,14 83,16 398,77 

6% de NaOH a 0,5 h 18,37 13,19 14,38 22,62 300,36 18,54 169,32 378,29 

6% de NaOH a 2 h 17,76 13,82 14,48 21,45 315,75 22,38 211,66 428,61 

6% de NaOH a 4 h 19,22 16,19 10,77 21,66 301,38 22,38 186,45 406,48 

10% de NaOH a 1 h 16,76 41,86 9,09 32,80 336,07 43,11 196,43 703,94 

Água quente 15,45 12,47 12,04 18,53 302,71 22,18 212,79 418,36 

Hornificação 18,00 9,40 15,34 20,24 398,11 16,52 285,94 480,83 

Sem tratamento 25,74 39,86 12,56 57,64 380,83 31,58 143,83 640,77 
 

 

Comportamento semelhante é observado para o ft, com exceção do tratamento de 

hornificação que apresentou um acréscimo de aproximadamente 5%, sendo a redução mais 

significativa para o tratamento de NaOH a 2% por 2h (cerca de 28%) e a menor redução, em 

torno de 12%, para o tratamento de NaOH a 10% por 1h. 

Para a fibra sem tratamento, Oliveira (2013) obteve valores médios para as fibras de 

juta e de malva de 24,80 e 30,93 GPa para o MOE e de 405,33 e 391,47 para o ft, 

respectivamente. Tais valores são próximos àqueles obtidos para a fibra de arumã (25,74 para 

o MOE e 380,83 para o ft). 

Com relação à validação estatística, a Figura 5.36 apresenta os resultados da ANOVA 

(e validação) do planejamento fatorial completo referente aos seis tratamentos experimentais 



169 

 

delineados, e as Figuras 5.36 e 5.37 ilustram os resultados dos testes de validação da ANOVA 

para ambas as propriedades mecânicas. 

Tabela 5.9 – Resultados da ANOVA do planejamento fatorial completo. 

Propriedades 
Validação ANOVA 

%NaOH Temp %NaOH×Temp 
AD BT 

MOEt 0,542 0,335 0,413 0,910 0,220 

ft 0,237 0,351 0,391 0,704 0,419 

 

28262422201816141210

99,9

99

95
90
80
70
605040
30
20
10
5

1

0,1

MOEt

Pe
rc

en
tu

al

Mean 18,09
StDev 2,656
N 60
AD 0,312
P-Value 0,542

 

%NaOH Temp

6%

2%

4h

2h

0,5h

4h

2h

0,5h

10987654321

Test Statistic 5,72
P-Value 0,335

Test Statistic 0,44
P-Value 0,819

Bartlett's Test

Levene's Test

MOEt (GPa)

 
(a) (b) 

605550454035302520151051

5,0
2,5
0,0

-2,5
-5,0
-7,5

-10,0
-12,5

Ordem de Observação

R
es

íd
uo

s

MOEt (GPa)

 
(c) 

Figura 5.36  – Resultados do teste de normalidade (a), de homogeneidade de variâncias (b) e 
independência dos resíduos (c) para módulo de elasticidade à tração (MOEt) das fibras. 
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Figura 5.37  - Resultados do teste de normalidade (a), de homogeneidade de variâncias (b) e independência 
dos resíduos (c) para módulo de resistência à tração (ft) das fibras. 

Como os P-valores dos testes de validação da ANOVA (Tabela 5.9) foram superiores a 

5% para ambas as propriedades, a ANOVA foi então validada. Os resultados o da análise de 

variância revelaram que os fatores isolados (%NaOH; Temp) e a interação entre ambos 

(%NaOH×Temp) não foram significativos nos valores das propriedades de resistência e de 

rigidez das fibras, implicando em resultados equivalentes nas duas respostas para os seis 

tratamentos. Cabe destacar que este resultado é importante, pois o tratamento, que consiste em 

modificar superfície da fibra com o objetivo de melhorar a sua adesão com a fase matriz, não 

minorou as propriedades mecânicas das fibras, mesmo na concentração de 6% de NaOH. 

Os tratamentos das fibras T4, T5 e T6 (6% de NaOH a 0,50; 2 e 4 horas) foram 

testados em conjunto com os provenientes do uso de 10% de NaOH a 1 hora de exposição, 

ft (Mpa) 

ft (Mpa) 
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água quente e hornificação, sendo investigados os valores da variação dimensional. Os 

resultados (P-valores) dos testes de normalidade e de homogeneidade de variâncias sobre as 

variações dimensionais foram iguais a 0,638 (Anderson-Darling) e 0,062 (Bartlett), 

respectivamente, validado o modelo da ANOVA. O P-valor da ANOVA sobre a VD foi igual 

a 0,724, implicando na equivalência de resultados nas seis condições experimentais avaliadas. 

Sendo os resultados equivalentes nas seis condições experimentais avaliadas, para 

reduzir o número de compósitos cimentícios reforçados pelas fibras tratadas a serem 

produzidos no decorrer da pesquisa, optou-se por eleger dois tipos de tratamentos para as 

fibras tratadas que seriam empregadas com reforço. 

O primeiro tratamento escolhido estaria entre aqueles que empregaram uma solução de 

NaOH, para tanto, foram observados os resultados obtidos por Sedan et. al (2008), os quais 

analisaram compósitos cimentícios reforçados por fibras de cânhamo tratadas com NaOH e 

com AlCl3. 

O tratamento com a solução de NaOH remove alguma hemicelulose, graxas e 

impurezas da superfície da fibra. A superfície da fibra é quimicamente mais homogênea. 

Também, observa-se que o tratamento com NaOH tende a deixar a superfície da fibra mais 

rugosa, com consequente melhoramento global do processo de transferência de carga na 

interface (SEDAN et. al., 2008). 

Essas mudanças na morfologia e na composição química das fibras participantes 

melhoraram o contato entre as fibras e a matriz, reforçando as propriedades mecânicas dos 

compósitos (SEDAN et. al., 2008).  

Sedan et. al. (2008) concluíram que uma resistência à tração ótima da fibra é obtida 

para uma concentração de 6%, resultando em uma superfície da fibra de cânhamo mais limpa. 

Deste modo, considerando os resultados obtidos nesta pesquisa e aqueles obtidos para 

as fibras de cânhamo (SEDAN et. al., 2008), optou-se por escolher o tratamento com solução 

de NaOH a 6% para as fibras tratadas com este tipo de solução. 
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O segundo tipo de tratamento escolhido para as fibras tratadas foi o de hornificação, 

pois observando-se valores médios apresentados na Tabela 5.8, este tratamento foi o único que 

apresentou resultados melhores para a ft e similares aos tratamentos com NaOH para o MOE. 

Outras considerações devem ser mencionadas com relação à opção por tratamentos. 

Como exemplo, com relação ao ângulo de contato, que apesar da fibra vegetal de arumã com 

tratamento de água quente ter sido a única que sofreu transformação da estrutura hidrofílica 

para hidrofóbica (pelo fenômeno de gelatinização), este grupo de fibras não foi selecionado 

para acompanhamento final do estudo. Por questões de bom senso, a caracterização do 

processo de gelatinização necessitava de atividades extras ao cronograma de planejamento, o 

que impossibilitou que este fenômeno fosse investigado de forma mais detalhada. 

Foi verificado, pela análise da microestrutura, que dos dois grupos de tratamentos 

escolhidos, nenhum apresentou boa interface na zona de transição, pelos mesmos motivos 

mencionados anteriormente, a camada protetora da fibra, que funcionou como uma parede de 

isolamento da fibra, impossibilitou a ligação fibra/matriz. 

5.1.7 ANÁLISE QUÍMICA 

Conforme a Tabela 5.10, os resultados quantitativos dos componentes químicos 

mostram que o percentual encontrado de celulose na amostra da fibra externa foi de 59,30%, 

sendo este parâmetro um indicativo de que a fibra apresenta característica para um bom 

desempenho mecânico, conforme concluiu Oliveira (2013), que em seu estudo, obteve valores 

próximos para as fibras de juta e malva. Isto vem corroborar com os resultados obtidos para os 

ensaios de tração direta, ângulo microfibrilar, ângulo de contato e os parâmetros anatômicos 

anteriormente apresentados. 

O percentual encontrado de lignina e hemiceluloses não está fora dos resultados 

obtidos em outros estudos com fibras vegetais, porém, estes componentes devem ser levados 

em consideração, uma vez que, em contato com os componentes cimentantes do compósito, 

são atacados pelo hidróxido de cálcio reduzindo a durabilidade da fibra.  
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Tabela 5.10 – Caracterização dos componentes químicos da fibra de arumã. 

 

Segundo Garcia Hortal (2007), as fibras vegetais de origem não lenhosa contêm 

holocelulose (celulose somada às hemiceluloses) superior a 79% e menos lignina do que as 

fibras de espécies madeireiras. 

O percentual encontrado de holocelulose perfaz um valor de 88,45%, indicativo de que 

a fibra de arumã não se trata de espécie lenhosa. 

Com relação aos percentuais que perfazem valores acima de 100%, o resultado está 

respaldado pelo fato de ser um procedimento por análise separada para cada componente da 

fibra, o qual não utiliza a mesma amostra para determinação de todos os componentes.  

Em estudos com outras fibras vegetais, diversos autores obtiveram resultados relativos 

às propriedades dos componentes químicos. A variabilidade dos componentes químicos nas 

fibras vegetais são fenômenos comuns de decorrerem, mesmo quando as amostras são obtidas 

de mesmo nicho, ou da mesma planta, e da mesma haste estudada. Constatou-se que as 

características químicas das fibras de arumã não estão fora dos padrões já conhecidos e 

obtidos para outras fibras empregadas como elementos de reforço, conforme pode ser 

observado pelos valores apresentados na Tabela 5.11. 

Interna 36,55 21,76 2,23 48,24 29,63 18,62
Externa 2,72 23,34 0,35 88,45 59,30 29,14

Celulose Hemiceluloses

Arumã 
branco

Valores determinados pela análise química
Componentes químicos (%)

Espécie Região Extrativos 
Totais

Lignina 
insolúvel

Cinzas Holocelulose
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Tabela 5.11 – Componentes químicos de fibras vegetais. 

 
Fonte: Bledzki, A. K.; Gassan, J., 1999. 

 

5.1.8 DENSIDADE POR PICNOMETRIA 

Para o ensaio de densidade por picnometria a gás Hélio realizado em uma amostra da 

fibra de arumã, com oito leituras, foi obtido um valor médio para massa específica de 1,606 ± 

0,002 g/cm³. Este valor é próximo ao obtido por Santos (2013) para a fibra de curauá 

empregando a mesma técnica e cujo valor médio foi de 1,43±0,02 g/cm³. 

5.1.9 DIFRAÇÃO SCAN 

Nas amostras semicristalinas, o padrão de difração em vermelho representa os 

calculados para a celulose, apresentados no gráfico da Figura 5.38 das amostras do arumã 

branco interno e externo. A curva em linha contínua azul delineia os picos obtidos para 

amostra da fibra externa do arumã branco. 

 

 
Figura 5.38  - Resultados da Difração Scan do arumã branco externo – linha contínua azul e interno 

linha contínua verde. 
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Refinando os resultados pelo método de Rietveld, observa-se que a celulose apresenta 

uma estrutura cristalina, com tamanho médio de cristalito pequeno. Na amostra do arumã 

branco interno existe um pico em 28,9º 2θ, que não pôde ser identificado (Figura 5.38). 

Para a amostra do arumã branco externo todos os picos foram coincidentes com a 

estrutura cristalina da celulose, destacando-se as presenças nos pontos a 15,9º 2θ e a 23,6º 2θ, 

conforme Figura 5.38. 

A Tabela 5.12 apresenta o resultado obtido a partir do refinamento da amostra do 

arumã branco extraído de sua estrutura externa. 

Tabela 5.12 – Refinamento da amostra da fibra externa do arumã branco. 

 

Na maioria das amostras da fibra externa analisadas o percentual de sólidos cristalinos 

constituído pela fase celulose foi de aproximadamente 78%, conforme o que sugere o valor 

apresentado na Tabela 5.12. Este percentual é significativamente superior aquele obtido na 

análise química, cerca de 32%. Sendo portanto, um indicador de elevado teor de celulose da 

fibra de arumã, o que se traduz no potencial dessa fibra como reforço.   

  

5.1.10 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICAS DA FIBRA DE ARUMÃ 

 

A Figura 5.39 apresenta os resultados da análise térmica na forma de gráficos por meio 

das técnicas de TG/DTG da fibra vegetal de arumã branco, complementada pela Tabela 5.13, 

que apresenta os resultados das perdas de massa obtidas na base seca. 

 

Fases Fórmula CCDC Quantitativo (%)
Celulose - 

CSD_CIF_JINROO
01

C6H10O5 810597 78,25

Análise Quantitativa - Arumã  Branco (Interno e Externo)
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Figura 5.39  – Análise termogravimétrica – fibra externa do arumã branco  

 

 
Tabela 5.13 – Análise termogravimétrica – fibra externa do arumã branco. 

 
 

Conforme os gráficos da Figura 4.40, as transformações ocorreram em três estágios, 

observadas por meio da curva TG, onde até a temperatura de 108,8°C ocorreu perda de massa 

de 7,93%, atribuída à evaporação da água presente na fibra. A partir dessa mesma temperatura 

até 187,08°C ocorreu perda de 7,70%, provavelmente devida a despolimerização das 

hemiceluloses da fibra. Em aproximadamente 278˚C ocorreu a decomposição da celulose, com 

perda de 17,03%. Entre as temperaturas de 278°C e 660,8°C verificou-se uma perda de massa 

da lignina de 47,13%. 

Levando-se em consideração que a massa inicial foi de 6,6852 mg, ao atingir a 

temperatura máxima de 998,8°C restaram 16,08% de substâncias.  

Intervalo de Temperatura (° C) Perda de Massa %; (mg)
Perda 1 - 100,8 a 187,8 8,360 % (0,5589 mg)
Perda 2 - 187,8 a 278,6 18,50 %  (1,236 mg)
Perda 3 - 278,6 a 660,8 51,19 % (3,422 mg)

Resíduo - 998,8 17,47 % (1,168 mg)

T=108,8˚C 

Perda de água 7,93%. 

T≅187˚C 

decomposição das 

hemiceluloses 7,70%. 

T≅278˚C 

Decomposição da 

celulose 17,03%. 

T≅278˚C e 660˚C 

Decomposição da 

lignina 47,13%. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA MATRIZ 

5.2.1 DIFRAÇÃO SCAN 

Pelo ensaio de Difração de Raios X agrupado ao método de Rietveld foi possível 

avaliar as amostras de calcário, cimento e metacaulinita a partir dos gráficos apresentados na  

Figura 5.40.  

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

Figura 5.40  – Resultados da Difração Scan do (a) calcário, (b) cimento e (c) metacaulinita. 
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A partir dos resultados da difração de Raios X – SCAN com o auxílio dos 

procedimentos do método de Rietveld foi possível localizar a presença das fases – quartzo, 

dolomita e calcita na amostra de calcário (Figura 5.40 (a)), em percentuais de 3,39%, 44,74 e 

51,87% respectivamente (Tabela 5.14).   

Dos valores apresentados na Tabela 5.14, obtidos a partir do refinamento da amostra 

do calcário, observa-se o elevado percentual de calcita Ca(CO3), comum neste tipo de 

material. 

A calcita possui boa clivagem romboédrica, ou seja, tem rompimentos  que permitem 

às suas partículas admitirem 3 direções e 6 faces ao decorrer de planos preferenciais que são 

gerenciados pela estrutura cristalina e ligações químicas, tem dureza igual a 3 na escala de 

Mohs (GALEMBECK e SIMÃO, 2010). 

Tabela 5.14 – Refinamento da amostra do calcário. 

 
 

A dolomita (CaCO3MgCO3) é outra fase expressiva na amostra de calcário, com um 

percentual de 44,74%. Esta fase possui boas características físicas com faces curvadas e 

dureza de 3,5 a 4,0 (Escala de Mohs), tem clivagem perfeita, com ângulo de 73° 45´ 

(MACHADO, 2013). Sua composição química basicamente é constituída de carbonato de 

cálcio e magnésio. 

O calcário em estudo tem elevado teor de pureza possuindo um percentual de impureza 

baixo (quartzo – 3,39%) em relação aos seus componentes essenciais, calcita e dolomita. 

Sendo um material cristalino no compósito pode contribuir como filler na matriz. 

Fases Fórmula ICSD Quantitativo (%)
Dolomita CaMg(CO3)2 10404 44,74

Calcita Ca(CO3) 8869 51,87

Quartzo SiO2 79634 3,39

Análise Quantitativa - Calcário
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Com relação à amostra analisada do cimento Portland CPV ARI, foram confirmadas 

as presenças das fases – Hatrurite, Brownmillerite, Syngenite, Larnite e Anhydrite (Figura 

5.40 (b)), com percentuais de 78,25%, 7,54%, 3,42%, 5,44% e 2,25%, respectivamente 

(Tabela 4.15). 

Da Tabela 5.15, observa-se que há uma grande concentração de Hatrurite, mineral que 

em sua composição tem maior concentração de cálcio (Ca ≅ 53 % dos CaO ≅ 74 %),  Silício 

(Si ≅ 12 % dos SiO2 ≅ 26 %) e Oxigênio 35%; tendo esta como característica física uma 

dureza equivalente a 6 (Escala de Mohs). 

Tabela 5.15 – Refinamento da amostra do cimento Portland CPV ARI. 

 
 

 

5.2.2 DENSIDADE POR PICNOMETRIA 

Foram obtidas para o ensaio de densidade por picnometria a gás Hélio, realizado em 

amostras do cimento, calcário e da metacaulinita, com cinco leituras para cada amostra as 

seguintes densidades médias: 

Cimento = 3,10 ± 0,02 g/cm³; 

Calcário = 2,81 ± 0,05 g/cm³; 

Metacaulinita = 2,66 ± 0,01 g/cm³. 

Fases Fórmula ICSD Quantitativo (%)
Hatrurite Ca3(SiO4)O 64759 78,25

Ca9(Al2O6)3 1841 3,09

Brownmillerite Ca2(AlFeO5) 27112 7,54

Syngenite K2Ca(SO4)2(H2O) 157072 3,42

Larnite Ca2(SiO4) 963 5,44

Anhydrite Ca(SO4) 1956 2,25

Análise Quantitativa - Cimento Portland  CPV ARI
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Os valores para a massa específica são consistentes com aqueles informados por 

literaturas que abordam estes tipos de compósitos. 

5.2.3 INFRAVERMELHO 

Os espectros na região do infravermelho foram realizados nas amostras em destaque na 

sequência, foram caracterizados pela técnica de espectroscopia de infravermelho com a 

transformada de Fourier. O objetivo é realizar análise qualitativa por meio do espectro de cada 

amostrada estudada. 

5.2.3.1 CALCÁRIO 

No espectro infravermelho impurezas orgânicas na composição rochosa, ainda que 

sejam pequenas, influem na reflectância, decrescendo-a, diminui o valor da profundidade da 

banda em análise, influenciando assim, no resultado do ensaio da amostra.  

Para a amostra de calcário na banda 1434 cm-1 foi identificado o deslocamento da 

principal feição de absorção dos calcários oolíticos, dos espectros de 1797 cm-1 a 2518 cm-1 foi 

observado a presença de minerais primários de dolomita e calcita, ligação de Al – OH, além da 

identificação da banda de carbonato (Figura 5.41). 
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Figura 5.41  - Espectros de absorção de Infravermelho – calcário. 

 

5.2.3.2 CIMENTO PORTLAND CPV ARI 

Para o espectro do cimento Portland CPV ARI foi registrado a presença aluminato de 

cálcio C3A nas bandas 657 cm-1 e 457 cm-1; silicatos de cálcio C3S nas bandas 877 cm-1, 528 

cm-1 e 597 cm-1; materiais carbonáticos nos espectros de 3317 cm-1,3390 cm-1, 3635 cm-1, 

1797 cm-1, 1429 cm-1, 1191 cm-1, 1137 cm-1, 1124 cm-1, 1103 cm-1, 927 cm-1 e 601 cm-1 

(Figura 5.42). 
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Figura 5.42  - Espectros de absorção de Infravermelho – cimento Portland CPV ARI. 

 

5.2.3.3 METACAULINITA 

O espectro da amostra apresenta na banda 3465 cm-1com a presença de hidroxilas (O-

H), que constituem a caulinita. As bandas 1091 cm-1e 1101 cm-1mostram a conversão da 

caulinita para metacaulinita, registradas na fase anterior com supressão da caulinita e sua 

substituição por bandas largas. O processo de calcinação a 600° C induz ao rompimento da 

estrutura cristalina da caulinita transformando-a em metacaulinita. Características da zeólita 

foram identificadas na banda 460 cm-1. A deformação de SiO foi detectada no espectro 811 

cm-1 (Figura 5.43).  
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Figura 5.43  - Espectros de absorção de Infravermelho – metacaulinita. 

 

5.2.4 TERMOGRAVIMETRIA 

Na Figura 5.44 é possível observar as curvas de termogravimetria do calcário, cimento 

e metacaulinita. 
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(a)  

 
(b)  

 
(c)  

Figura 5.44  - Análise termogravimétrica – (a) Calcário, (b) Cimento e (c) metacaulinita. 
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Na análise termogravimétrica foi identificada, para a amostra a amostra de calcário, 

Figura 5.44(a), uma perda inicial a 100° C, devida a redução da umidade da amostra. Em 

aproximadamente 480° C, há uma perda de massa do carbonato de magnésio em conjunto com 

a redução do gás carbônico, que se prolonga próximo a 800° C, e a 822° C ocorre a 

decomposição do carbonato de cálcio e a eliminação do gás carbônico. O estágio final ocorre 

com a temperatura acima de 990° C, onde a perda de massa residual perfaz um total de 

aproximadamente 56%. Tais intervalos identificados nas curvas estão registrados na Tabela 

5.16. 

Tabela 5.16 – Perdas das amostras na base seca 

 

Para a amostra de cimento Portland CPV ARI foram observados nos gráficos da 

Figura 5.44 (b) picos a 155° C, relacionados à perda de água livre. De 155°C até 

aproximadamente 402° C ocorreu a decomposição da gipsita, da etringita e singenita 

(KOSMTKA et al., 2002). Entre 402° C e 672° C houve a degradação da portlandita Ca(OH)2, 

pontuando um pico exotérmico. As perdas da massa na base seca nos intervalos de 

temperaturas são apresentadas na Tabela 5.17, onde observa-se que a massa residual ficou em 

torno de 96%. 

Tabela 5.17–Perdas das amostras na base seca – Cimento CPV ARI. 

 
 

Em relação a metacaulinita a caracterização termogravimétrica, a partir da análise na 

curva DTG apresentada na Figura 5.44(c), apontou uma perda de umidade a partir de 

aproximadamente 101° C, onde a partir desta temperatura até um valor em torno de 958° C 

Intervalo de Temperatura (° C) Perda de Massa %; (mg)
Perda 1 - 100,00 a 822,30 44,15 % (3,848 mg)

Resíduo - 999,9 55,94 % (4,876 mg)

Intervalo de Temperatura (° C) Perda de Massa %; (mg)
Perda 1 - 99,5 a 155,00 0,1410 % (0,01040 mg)

Perda 2 - 155,00 a 307,60 0,3609 %  (0,02661 mg)
Perda 3 - 307,60 a 402,20 0,3262 % (0,02405 mg)
Perda 4 - 402,20 a 672,80 2,457 % (0,1811 mg)

Resíduo - 998,8 96,97 % (7,149 mg)
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houve perda de massa correspondente a desidroxilação da caulinita. Ao final do processo a 

perda da massa residual ficou próxima de 98% (Tabela 5.18). 

 
Tabela 5.18 – Perdas das amostras na base seca – metacaulinita. 

 

 

5.2.5 FLUORESCÊNCIA DE RAIO X 

 

Calcário 

Para a amostra do calcário foram obtidos na caracterização química, percentuais 

significativos de cálcio e magnésio da ordem de 52,12% e 2,986 %, respectivamente (Tabela 

5.19). Este resultado confirma o que foi observado no ensaio de difração de Raios X agrupado 

ao método de Rietveld, em que as fases dominantes no calcário são a Dolomita (CaMg(CO3)2) 

com 44,74% e Calcita (Ca(CO3)) com 51,87%, portanto, com magnésio presente na primeira 

fase e o cálcio presente nas duas fases. 

 
Tabela 5.19 – Caracterização química do calcário. 

 
 

 

 

Intervalo de Temperatura (° C) Perda de Massa %; (mg)
Perda 1 - 101,5 a 958,2 1,547 % (0,1135 mg)

Perda 2 - 998,0 98,46 %  (7,223 mg)

Elemento 
Químico

Quantitativo 
(%)

Elemento 
Químico

Quantitativo 
(%)

Mg 2,986 Mn 0,066
Al 0,176 Fe 0,371
Si 0,585 Sr 0,121
P 0,089 Zr 0,000
K 0,000 Ag 0,126

Ca 52,121 In 0,512
Ti 0,033 Ba 0,029
V 0,005 Eu 0,000
Cr 0,003 Lu 0,002

Caracterização Química - Calcário
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Cimento Portland V - ARI 

Conforme observado na Tabela 5.20, os elementos químicos com percentuais mais 

significativos foram o cálcio, o ferro e o silício, com 52,06%, 2,52% e 2,35%. O primeiro e o 

último fazem parte da composição da fase Hatrurite, que compõe 78,25% do cimento, 

enquanto que o ferro é um elemento presente na composição da fase Brownmillerite (7,54%), 

confirmando os resultados obtidos pela difração de Raios X com o método de Rietveld.   

 Tabela 5.20 – Caracterização química do cimento CP V. 

 
  

Metacaulinita 

A identificação dos compostos orgânicos presentes na amostra da metacaulinita, tanto 

no ensaio de caracterização química (Tabela 5.21) como com a contribuição dos ensaios de 

Difração de Raios X e Raman foram complementares em informações. 

O processo de preparo da metacaulinita deu-se com o procedimento de calcinação 

prévio, onde pelas curvas da TG/DTG, pode-se observar que ocorreu elevado grau de 

desidroxilação caulinita a partir de 101 ˚C a 958 ˚C, conduzido assim, a ausência residual 

caulínitica. Com a ausência caulinita fica confirmada a condição amorfa da amostra pela 

(ASTM – C 618). Na situação específica, a amostra pozolânica encontra-se nas condições 
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ideais de reagir com o hidróxido de cálcio, assegurando ao compósito melhor resistência 

mecânica. Na Tabela 5.21, os teores dos elementos químicos mais expressivos notadamente 

Silício, Alumínio e Titânio, atingiram 21,656 %, 13,636% e 2,181%, respectivamente. 

Tabela 5.21– Caracterização química da Metacaulinita 

 

Désir et. al (2001) apresentaram a composição química da metacaulinita produzida a 

partir de material argiloso calcinado entre as temperaturas de 500 ˚C a 650 ˚C (Tabela 5.22). 

Tabela 5.22 - Composição química para metacaulinita ( DÉSIR et. al, 2001). 

 
 

Composição Química Teor (% em massa)
Dióxido de silício (SiO2) 57,03

Óxido de alumínio (Al2O3) 36,98

Óxido de ferro (Fe2O3) 3,92
Óxido de cálcio (CaO) 0,35
Óxido de magnésio (MgO) 0,7
Trióxido de enxofre (SO3) 0,25

Óxido de sódio (Na2O) 0,08

Óxido de potássio (K2O) 0,69
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5.3 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE FIBRAS NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS 

COMPÓSITOS 

5.3.1 TERMOGRAVIMETRIA DA PASTA 

 

A Figura 5.45 apresenta os gráficos relativos ao ensaio de Termogravimetria referente 

a pasta com 1 dia de cura.  
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Figura 5.45  –Análise termogravimétrica da pasta com 1 dia 

 

Dos gráficos apresentados na Figura 5.45, para a primeira idade da pasta cimentícia 

observa-se um primeiro pico a 65°C, relacionado à perda inicial de umidade, com perda de 

massa de aproximadamente 26%, seguida de outras perdas ao longo do tempo que estão 

associadas ao processo de acomodação do sistema.  

No intervalo de temperatura de aproximadamente 100 a 450°C, ocorreram suaves e 

sucessivos picos, que se referem a uma pequena parcela de óxido de cálcio (CaO) que recebe 

um acréscimo de massa ao longo desse intervalo, tendo em vista que o CaO  existente é 

oriundo do que sobrou da portlandita (CaOH)2 ou do hidróxido de cálcio (CH), ou seja, nesta 
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idade inicial da pasta ocorre a formação do CH e do C-S-H. Dentro desta mesma faixa de 

temperatura há ainda a perda de massa do superplastificante utilizado na pasta, que ocorre a 

partir de 140°C. Todos estes fenômenos ocorridos são comuns a esta fase de hidratação de 

pastas cimentícias. 

A partir da faixa de 711°C foi registrado um decréscimo de densidade, seguida pela 

formação de um novo composto, o silicato de cálcio hidrato (C-S-H), que ao longo do tempo 

foi consumindo o hidróxido de cálcio. Esta perda de massa equivale a aproximadamente a 8%, 

dentro do intervalo de 711 a 780°C. Finalmente, após esta faixa, resta apenas a parte residual. 

Na Figura 5.46 são apresentados os gráficos relativos ao ensaio de Termogravimetria 

da pasta com 28 dia de cura.  
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Figura 5.46  - Análise termogravimétrica da pasta com 28 dia 

Como no ensaio anterior, o primeiro pico a 45°C é resultado de uma perda residual de 

umidade da pasta, em torno de 7%. Aproximadamente 3% de massa é perdida no intervalo de 

temperatura compreendido entre 80°C e 600°C, em que ocorrem vários picos decorrentes do 
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crescimento dos íons Ca2+, o qual cessa quando ocorre a sua saturação e a precipitação da 

portlandita (CaOH)2. Com essa perda de massa ou consumo de (CaOH)2, há a formação 

expressiva de C-S-H, registrada à temperatura de 731°C com perda de massa de 

aproximadamente 14%, conforme identificada no gráfico.  

Comparando-se os resultados obtidos no ensaio de Termogravimetria para as amostras 

de pasta nas idades de 1 dia e 28 dia, observa-se que o volume de massa perdida e 

transformada em C-S-H de uma idade para outra foi praticamente o dobro, com os picos 

iniciais de hidratação ocorrendo de forma alternada em transformações endotérmicas e 

exotérmicas, as quais concentraram-se na formação do C-S-H e no consumo do (CaOH)2, 

sendo portanto, faixas evolutivas do composto C-S-H, motivo pelo qual houve uma diferença 

de perda de massa expressiva. 

 

5.3.2 Absorção de Água/ Densidade e porosidade Aparente – Laminado Cimentício 

As matrizes cimentícias apresentam características peculiares em seu estado fresco, na 

relação água/cimento, provocadas pelos componentes aditivos e elementos de reforço, que são 

expressas por sua tensão superficial exercida sobre cada elemento, definindo o volume de 

absorção de água. 

Neste período, dentro desta microestrutura, as fases se definem, os cristais se 

precipitam, como, o caso dos hidróxidos de cálcio e etringita, tornando a matriz vulnerável ao 

surgimento de microfissuras, e a fibra, exposta aos ataques alcalinos. Todos estes fenômenos 

são controlados pelas propriedades químicas e físicas de cada componente. Em especial, a 

absorção, densidade e porosidade, estão correlacionadas nos aspectos físicos observados neste 

ensaio. 

Os valores apresentados na Tabela 5.23, indicam que os tratamentos não alteraram de 

forma significativa as características do compósito produzido com fibras sem tratamento, em 

especial a absorção, o que para esta última propriedade pode ser um indicativo de que ambos 

os tratamentos não produziram a alteração desejada de tornar a fibra mais hidrofílica. Esta 
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suspeita também encontra respaldo nos resultados observados pelo pequeno aumento do 

volume de vazios e da densidade, em torno de 5,5% e 9,8%, respectivamente, com uma 

pequena diminuição da absorção, em torno de 4%, todos para o compósito com fibras tratadas 

com NaOH a 6% e período de imersão de 4h, sendo estas as maiores diferenças observadas 

nos valores médios.  

Tabela 5.23 - Parâmetros físicos dos compósitos reforçados com fibras de arumã. 

Tipo de compósito EA(*) Absorção 
(%) 

Densidade 
(g/cm³) 

Volume de 
vazios (%) 

Fibras sem tratamento NÃO 22,73±0,11 1,516±0,014 34,46±0,32 

Fibras tratadas com NaOH - 6% - 4h 
NÃO 21,85±0,25 1,540±0,022 33,64±0,39 

SIM 21,85±1,46 1,665±0,013 36,37±2,25 

Fibras tratadas com hornificação 
NÃO 22,40±0,64 1,603±0,012 35,91±0,96 

SIM 22,40±0,64 1,603±0,012 35,91±0,76 
(*) EA – Envelhecimento acelerado. 
 
 
 
5.3.3 COMPORTAMENTO DE ARRANCAMENTO 

 

Conforme os resultados obtidos nos ensaios de arrancamento, foi possível traçar os 

gráficos da força pelo deslocamento da fibra medidos para cada corpo de prova, cujo gráfico 

característico é apresentado na Figura 5.47. 
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Figura 5.47  - Gráfico da força pelo deslocamento da fibra de arumã obtida no ensaio de 

arrancamento. 

  

O gráfico característico para o ensaio de arrancamento das fibras de arumã apresenta 

configuração semelhante àquela apresentada pelo gráfico obtido por (SILVA et. al., 2009) 

para o mesmo tipo de ensaio, porém com fibras de sisal, conforme pode ser observado na 

Figura 5.48. 

 
Figura 5.48   – Gráfico força x deslocamento obtido por Silva et. al., (2009) em ensaio de 

arrancamento para fibra de sisal. Fonte: Silva et. al., (2009). 
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Para quantificar o ensaio de arrancamento, de modo que fosse possível avaliar de 

forma comparativa os diversos tratamentos superficiais das fibras de arumã, definiu-se uma 

resistência adesional. 

Semelhante ao adotado por Silva et. al, (2009) a resistência adesional foi definida 

como sendo a força máxima obtida no ensaio de arrancamento dividida pela área superficial de 

contato fibra/matriz, representando desta forma a tensão máxima para qual a fibra começa a se 

deslocar dentro da matriz cimentícia em que está imersa (região II da Figura 5.48). 

Deve-se observar que até então, o deslocamento apresentado pela fibra foi devido à 

deformação elástica na fibra, identificado pela região I da Figura 5.48, na qual o 

comportamento é aproximadamente linear. 

Muito embora, a interface fibra/matriz ainda ofereça resistência ao deslocamento 

interno da fibra, representada pela região IV da Figura 5.48, após uma queda abrupta no valor 

da força, esta não foi considerada na avaliação do tratamento, tendo em vista que a finalidade 

dos tratamentos empregados tinham por objetivo a melhoria da adesão fibra/matriz, portanto, 

melhor representada pelo valor da força máxima. 

Como complemento da avaliação dos resultados qualitativos, acrescenta-se que a força 

que surge na região IV, refere-se tão somente as forças de atrito que surgem durante o 

deslocamento da fibra no interior da matriz devida a irregularidades tanto da superfície da 

fibra quanto da própria matriz cimentícia. 

De posse dos valores máximos da força obtidos no ensaio de arrancamento para cada 

conjunto fibra/matriz com as respectivas áreas da interface foi possível determinar o valor 

médio da resistência adesional considerando o tipo de tratamento, conforme apresentado na 

Tabela 5.24. 
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Tabela 5.24 – Valores médios para a resistência adesional. 

Tratamento 
Resistência Adesional (MPa) 

Média DV CV (%) 

Água Quente 0,18 0,10 55,55 

Hornificação 0,20 0,16 80,00 

NaOH - 6% - 30 min. 0,19 0,15 78,94 

NaOH - 6% - 2h 0,15 0,09 60,00 

NaOH - 6% - 4h 0,23 0,26 113,04 

NaOH - 10% - 1h 0,21 0,13 61,90 
 

 

 Dos valores apresentados na Tabela 5.24, observa-se que o alto valor do desvio padrão 

apresentado para o ensaio com as fibras, considerando cada tipo de tratamento, indica que o 

ensaio de arrancamento de fibras imersas em matriz cimentícia, conforme proposto no 

procedimento experimental, é um tipo de ensaio muito sensível as condições de ensaio de cada 

amostra, tais como: 

1. Posicionamento correto de cada fibra no centro do corpo de prova cilíndrico 

cimentício, devendo este estar perfeitamente na vertical; 

2. Posicionamento correto do corpo de prova no dispositivo de ensaio da máquina, de 

modo que o carregamento seja aplicado com a fibra exatamente na posição vertical, 

evitando que haja alguma excentricidade entre a linha de aplicação da carga e o 

eixo da fibra; 

3. Fixação correta da extremidade da fibra nas garras da máquina de ensaio de modo a 

evitar que haja escorregamento durante a aplicação do carregamento. 

Todos esses fatores influenciam de modo decisivo no comportamento mecânico do 

conjunto fibra/matriz durante o ensaio, porém, por se tratar de uma análise comparativa entre 

os diversos tratamentos e levando-se em consideração que todas as amostras estavam sujeitas 

as mesmas condições de ensaio, dos valores da Tabela 5.24 e considerando a grande dispersão 
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de resultados, representada pelo desvio padrão, conclui-se que não houve diferença 

significativa entre os tratamentos com relação à resistência adesional das fibras ensaiadas. 

 

5.3.4 COMPRESSÃO UNIAXIAL/MATRIZ CIMENTÍCA 

 

O ensaio de compressão foi realizado apenas na matriz cimentícia. Na Figura 5.49 é 

apresentada uma curva tensão por deformação específica típica daquelas que foram obtidas 

para todas as amostras submetidas ao ensaio de resistência à compressão executado com 28 

dias de idade. 

 

 
Figura 5.49  - Gráfico da tensão normal pela deformação, característico para o ensaio de compressão 

em amostras da matriz com 28 dias de idade. 

 

Com os gráficos obtidos para cada amostra ensaiada foi possível determinar os valores 

máximos para a tensão de compressão (σm) e para deformação específica (εm), além do 

módulo de elasticidade (MOE), os quais são apresentados na Tabela 5.25, juntamente com os 

parâmetros de variação. 
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Tabela 5.25 – Propriedades mecânicas da matriz cimentícia submetida à compressão. 

Parâmetro Média  DV CV (%) 

σm (MPA) 33,41 12,00 35,92 

εm 0,00551 0,00003 0,52 

E (GPa) 7,68 1,46 18,97 

 

 

5.3.5 FLEXÃO EM QUATRO PONTOS 

 

Os resultados para o ensaio de flexão em quatro pontos foram dispostos em gráficos de 

tensão por deslocamento vertical no meio do vão, os quais apresentaram curvas semelhantes 

àquela mostrada na Figura 5.50. 

 

 
Figura 5.50  - Gráfico da tensão pelo deslocamento no centro do vão para a amostra sob flexão em 

quatro pontos para compósito cimentício reforçado com fibra de arumã . 
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Com relação ao comportamento do compósito em termos da resposta da tensão por 

deslocamento no meio do vão, conforme a Figura 5.50, pode-se compará-lo ao obtido por 

LIMA (2004). 

LIMA (2004) realizou ensaios de flexão em quatro pontos em placas espessas de 

laminados cimentícios reforçados por fibra longa de sisal, variando o volume de fibras no 

compósito. Os gráficos característicos obtidos por LIMA (2004) para um volume de 3% 

(P3C2) e 6% (P6C2) de fibras são apresentados nas Figuras 5.51 e 5.52. 

Conforme se pode observar comparando os gráficos das Figuras 5.51 e 5.52, a resposta 

para o compósito cimentício reforçado com fibras de arumã (Figura 5.50). O gráfico para as 

fibras de arumã assemelha-se àquele apresentado para o compósito com reforço de 3% de 

fibras longas de sisal (P3C2 nas Figuras 5.51 e Figura 5.52), o qual é caracterizado por uma 

única fissura. Entretanto, o compósito com reforço de 6% de fibras longas de sisal (P3C2 na 

Figura 5.51), apresenta um comportamento de múltiplas fissuras. 

 
Figura 5.51  – Influência do volume de fibra no comportamento tensão-deflexão dos laminados sob flexão. 

Fonte: LIMA (2004).  
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Figura 5.52  – Curva típica tensão-deflexão para placa espessa P3C2. Fonte: LIMA (2004).  

 

Segundo Bentur e Mindess (2007), para que haja múltipla fissura é preciso que o 

volume de fibra seja suficiente para mobilizar tensões maiores que a tensão de fissura do 

compósito, sendo este volume denominado de volume crítico de fibras. 

Sendo assim, observa-se que o compósito reforçado por fibras de arumã apresenta 

comportamento de um compósito com o volume de fibras abaixo do volume crítico, como 

aquele reforçado com 3% de fibras longas de sisal. Portanto, é de se esperar que ambos os 

compósitos apresentem estado de fissuração dominado por uma única fissura que deverá 

aparecer no terço médio da placa sob flexão. 

Isto é confirmado pela Figura 5.53, na qual é apresentada a forma de ruptura da placa 

cimentícia reforçada por fibras de arumã no ensaio de flexão em quatro pontos. Percebe-se 

nessa figura uma única fissura dominante localizada no terço médio da placa, local onde 

ocorrem as maiores tensões normais. 
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Figura 5.53  – Forma de ruptura de uma amostra de compósito sob flexão em quatro pontos.  

 

No entanto, as telas com fibras de arumã foram tecidas com cerca de 176 fibras com 

comprimento de 350 mm e seção transversal média de 2,5 x 0,8 mm, o que produz um volume 

de 123.200 mm³. Considerando que as placas possuem dimensões 350 x 350 x 10 mm, com 

um volume de 1.225.000 mm³, o percentual de fibras de arumã no compósito produzido está 

em torno de 10%. 

Marques (2009) obteve em compósitos cimentícios reforçados com fibras de arumã, 

empregando um volume de fibras de 10%, porém com uma matriz empregando areia. 

 Além disso, Marques (2009) observou que as amostras do compósito reforçado com 

fibras de arumã submetidas ao ensaio de flexão apresentaram estado de múltiplas fissuras, 

com uma distribuição de tensões eficiente na interface fibra/matriz. 

 Sendo assim, faz-se necessária uma análise do comportamento da matriz, uma vez que 

tomando como base o trabalho de Marques (2009), o volume de fibras, em torno de 10%, não 

estaria abaixo do volume crítico, sugerindo que o problema pode não estar no volume de fibras 

e sim na própria matriz cimentícia ou na interface fibra/matriz. 

Com relação aos tratamentos, analisando-se os valores médios apresentados na Tabela 

5.26, observa-se que para compósitos sem envelhecimento artificial em fibras tratadas e não 
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tratadas, não houve diferença em termos dos módulos de resistência. Indicando que os 

tratamentos não influenciaram no comportamento do compósito sob flexão. 

Tabela 5.26–Resultado dos ensaios de flexão em quatro pontos dos compósitos cimentícios reforçados 
com fibras de arumã com e sem envelhecimento artificial. 

Tipo de compósito 

MOR (MPa) 
Sem envelhecimento Com envelhecimento 

Média CV 
(%) Min. Máx. Média CV 

(%) Min. Máx. 

Fibras tratadas com 6% 
NaOH -  4h 2,64 19,20 1,95 3,37 0,69 43,10 0,10 1,14 

Fibras tratadas com 
hornificação 2,72 28,88 1,57 3,72 0,70 48,87 0,24 1,21 

Fibras sem tratamento 2,63 19,48 1,95 3,37 (*) 

(*) Ensaio não realizado para amostras desse tipo de compósito. 

Por outro lado, após cinquenta ciclos de molhagem e secagem, os quais representaram 

o envelhecimento artificial, foi observada queda acentuada no módulo de resistência para 

ambos os tratamentos, em torno de 75%, indicando que houve degradação efetiva das fibras 

tratadas. 

Com relação à avaliação estatística, a Tabela 5.27 apresenta os resultados da ANOVA 

para as respostas em termos do módulo de resistência para os compósitos reforçados com 

fibras tratadas após o ensaio de envelhecimento artificial. 

 
Tabela 5.27– Resultados da ANOVA do MORf dos compósitos feitos com fibras tratadas, não tratadas 

e com as fibras tratadas pós o ensaio de envelhecimento artificial. 

Propriedades 
Validação ANOVA 

ANOVA 
AD BT 

MORf 0,282 0,074 0,000 

 

Os P-valores superiores a 5% encontrados dos testes de Anderson-Darling e de Bartlett 

para o MORf (Tabela 5.27) validam o modelo de ANOVA. Da análise de variância, as 

condições experimentais testadas influenciaram de forma significativa nos valores do módulo 
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de resistência na flexão. Os agrupamentos (Ag) juntamente com as médias ( x ) do teste de 

Tukey do fator condição experimental são apresentados na Tabela 5.28. 

 
Tabela 5.28– Resultados do teste de Tukey para avaliação do efeito do tratamento das fibras e do 

envelhecimento acelerado nas propriedades mecânicas dos compósitos. 
 

Propriedades Estatística 
Condições experimentais 

FNT Ho Ho-Env T6 T6-Env 

MORf 
Ag A A B A B 

Média (MPa) 2,63 2,72 0,72 2,64 0,69 

 

Da Tabela 5.28, os resultados do MORf dos compósitos com as fibras tratadas (T6; 

hornificação) e não tratadas (FNT) apresentaram resultados estatisticamente equivalentes, e 

assim como esperado, houve redução significativa nos valores do módulo de resistência na 

flexão estática dos materiais não envelhecidos para os envelhecidos, reduções estas de 74% 

para os materiais fabricados com fibras tratadas por hornificação e também de 74% para os 

compósitos feitos com o uso do tratamento T6. 

5.4 MATRIZ/COMPÓSITO CIMENTÍCIO 

O desempenho mecânico e a durabilidade do compósito são diretamente proporcionais 

à interface fibra/matriz. Para que esta relação possa acontecer adequadamente, ela terá que 

estar associada a outros fenômenos decorrentes da hidratação de uma pasta cimentícia, dentre 

eles a formação abundante de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), enquanto que, a de cristais, 

como o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) ou portlandita (CH), deve ser enfraquecida no 

processo.  

A formação de cristais nesta área é inapropriada, tendo em vista que são elementos que 

possuem planos de clivagens preferenciais de acordo com suas estruturas atômicas, podendo 

portanto, tornarem-se fragéis paralelamente aos planos e transmitirem esta característica para a 

interface da matriz cimentícia.  
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Diversos processos são estudados para evitar que o Ca(OH)2 permaneça ou se 

propague dentro da pasta, dentre vários há a adição de materiais pozolânicos que possuem, 

entre outras características, consumir o hidróxido de cálcio da matriz cimentícia. 

Como visto, a produção de compósito cimentício requer uma avaliação prévia de seus 

componentes, com análises da microestrutra e simulações das propriedades resultantes do 

conjunto. Sabe-se que o desempenho mecânico do compósito é regido pela combinação de 

seus componentes.  

Para tanto, o estudo empregou técnicas de análises por MEV e EDS, com o intuito de 

investigar as ligações da estrutura por meio dos fenômenos físicoquímicos da pasta com o 

elemento de reforço, em geral gerados pelos elementos químicos presentes na matriz 

cimentícia durante o período de hidratação. Os efeitos destes fenômenos se refletem 

diretamente nas propriedades mecânicas da matriz cimentícia, tornando, portanto, essa análise 

uma ferramenta importante da fase deste trabalho.  

Essas técnicas foram aplicadas nos dois grupos de compósitos reforçados com fibra 

vegetal de arumã, sendo um grupo tratado com solução de hidróxido com teor de 6% por 4 

horas, e o outro grupo, recebeu tratamento de hornificação, em 10 ciclos de molhagem e 

secagem. Além desses dois compósitos investigados, também a matriz cimentícia sem o 

elemento de reforço vegetal foi analisada. 

5.4.1 MATRIZ CIMENTÍCIA – SEM ELEMENTO DE REFORÇO 

A pasta cimentícia foi investigada com a idade de 3 dias. Para sua análise foram 

utilizados os quocientes de massas atômicas obtidos a partir dos espectrogramas por EDS, 

Figura 5.54.  
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Figura 5.54  - Espectroscopias de energia dispersiva, identificado os elementos químicos presente na matriz 

cimentícia – idade de 3 dias 

 

Para a identificação de algumas fases, fez-se uso de algumas relações entre os 

elementos químicos identificados pelos espectros obtidos pela análise semiquantitativa por 

EDS, Tabela 5.29. Essas relações que envolvem os elementos químicos identificados em 

espectros são oriundas de bancos de dados e avaliados por (TRIGO, 2012). 
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Tabela 5.29 – Quocientes de massas atômicas 

Fases Relações 
C-S-H 0,8 ˂ Ca/Si˂ 2,5 (Al + Fe)/Ca ˂ 0,2  

CH Ca/Si ˃ 10 (Al + Fe)/Ca ˂ 0,4 S/Ca ˂ 0,04 

Afm Ca/Si ˃ 4 (Al + Fe)/Ca ˃ 4 S/Ca ˃ 0,15 

 

As massas atômicas obtidas a partir dos espectros da pasta cimentícia, descritos na 

Tabela 4.29, contribuíram na identificação das fases, apresentadas na Tabela 5.30. 
 

Tabela 5.30 – Massas atômicas dos elementos químicos presentes na pasta cimentícia. 

Elemento 

Químico 
Mg Al Ca Si S K Fe Total 

Massa 

Atômica 

(%) 

3,24 13,30 44,85 31,99 1,07 1,78 3,77 100 

 

A partir das informações obtidas foram identificadas as fases cimentícias da pasta em 

estudo, Tabela 5.31. A formação destes compostos químicos é bem característica nesta fase 

inicial de hidratação, tendo em vista que esta matriz tem em sua composição, materiais 

cimentícios suplementares, especificamente, a metacaulinita, que possui forma de sílica vítrea 

reativa e, entrando em contato com as moléculas de água reagem com cal (hidróxido de 

cálcio), formando o silicato de cálcio hidratado (C-S-H), Tabela 5.31. 

 
Tabela 5.31 – Identificação das fases. 

Ca/Si (Al + Fe)/Ca Fases 

1,40 0,02 C-S-H 

 0,38 CH 
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Esta afirmação pode ser constatada nos ensaios de TG, na idade inicial e em 28 dias, 

em que em intervalos surgem picos de perdas de massa de CH e formação do C-S-H, 

fenômenos estes que se prolongam por dias, com o aumento consubstancial do silicato de 

cálcio hidratado que consomem a Portlandita (CH).  

Este fato está associado, também, ao tipo de cimento utilizado, Cimento Portland V – 

ARI, que possui reação de hidratação rápida e formando em grande velocidade compostos  

químicos como, C-S-H e CH, conforme descrito na Equação 24. 

Cimento Portland ARI – reação rápida: C3S + H → CSH + CH  (24) 

Segundo a ASTM C 150 (ASTM, 2005), o cimento Portland V é especificado como 

material de grande resistência aos sulfatos, entretanto, o cimento Portland V – ARI, no ensaio 

de infravermelho apresenta uma pequena banda de aluminato de cálcio (C3A), e largas bandas 

de silicatos de cálcio (C2S), quadro favorável para a maior produção de CH. Contudo, para 

evitar a combinação do CH com os íons sulfatos, projetou-se a dosagem da matriz com a 

adição de material pozolânico, a metacaulinita, que possui reação lenta e taxa de liberação de 

calor menor, e produz C-S-H, conforme visto na Equação 25.  

Metacaulinita – reação lenta: Metacaulinita + CH + H → CSH   (25) 

O que era previsível se confirmou, o consumo do hidróxido de cálcio (CH) pelo 

composto C-S-H, observado em intervalos de perdas de massas no ensaio de termogravimetria 

das pastas em idade inicial e final de hidratação. Fato gerado pela adição de material 

pozolânico na pasta cimentícia. 

Este processo de transformação química e física foi importante para a matriz 

cimentícia, diminuindo a alcalinadade do sistema e rendendo à pasta melhores propriedades 

mecânicas e químicas em ambientes ácidos, além de agregar à matriz cimentícia maior 

resistência à fissuração térmica. A contribuição do cimento ARI está compreendida na adição 

de alta resistência mecânica que agrega à pasta em seus primeiros dias. 
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Esta relação é fundamental especificamente para este tipo de compósito, tendo em 

vista que se trata de uma matriz reforçada por fibras vegetais, que necessitam estar protegidas 

em ambiente alcalino para garantir maior durabilidade ao conjunto fibra+matriz cimentícia. 

Sendo assim, no gráfico da Figura 5.55, é possível afirmar que os picos de Ca e Si 

referem-se à presença  dominante de portlandita e C-S-H. 

Para o mapeamento foi utilizado uma região micrométrica desta matriz cimentícia, 

onde pode-se observar a concentração de elementos químicos por associação de cores 

pigmentadas, assim distribuída: marron - magnésio(Mg); verde – alumínio (Al); azul – silíca 

(Si); Cinza – Sulfato (S); verde musgo – potassio (K); vermelho – cálcio (Ca) e Rosa – Ferro 

(Fe), Figura 5.55. 

 

 
Figura 5.55  – Mapeamento da matriz cimentícia – Idade de 3 dias. 
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Constatou-se que nesta região há maior concentação de sílicio e cálcio, proveniente 

dos principais materiais consituintes da pasta, conforme composição química:  

o Argila calcinada (metacaulinita), composta por 13,64% de Al, 21,66% de Si e 7,67% 

de Fe do volume de massa.  

o Calcário formado com 52,12% de Ca de seu volume de massa.  

o Cimento Portland V – ARI, com 52,06% de  Ca e 5,59% de Si de seu volume de 

massa. 

A correlação entre os dois ensaios (composição química e mapeamento) confirmam a 

estimativa apontada pelo mapeamento realizado na matriz cimentícia diante da relação criada 

no ensaio cor versus elemento químico, Figura 4.57.  

As micrografias obtidas por EDS da mesma pasta cimentícia identificou por meio dos 

espectrogramas o percentual de massa atômica concentrados em específica região. Essas 

imagens estão apresentadas com seus respectivos espectrogramas indicando os elementos 

presentes em cada imagem, Figura 5.56. 
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(a) 

  
(b) 

Figura 5.56  – (a), (b) - Micrografias com identificação de elementos químicos por EDS. 

A partir das massas atômicas dos elementos químicos identificadas por seus 

respectivos espectros (Tabela 5.32 e 5.33), de forma pontual compostos como CH e C-S-H 

foram identificados por meio das relações descritas na Tabela 5.31, aqui novamente repetida. 
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Tabela 5.32 – Massa atômica dos elementos químicos identificados nos espectogramas pontuais  – 
imagem 03 e 04. 

Elemento 

Químico 
O Mg Al Ca Na Si S K Fe Total 

Imagem 

03 
64,44 1,64 3,69 19,61 - 7,65 0,44 0,74 1,79 100 

Imagem 

04 
79,27 1,18 2,91 9,83 0,42 5,20 0,33 0,59 0,27 100 

 
Tabela 5.33 – Massas atômicas dos elementos químicos presentes na pasta cimentícia. 

Elemento 

Químico 
Mg Al Ca Si S K Fe Total 

Massa 

Atômica 

(%) 

3,24 13,30 44,85 31,99 1,07 1,78 3,77 100 

 

A pasta ao completar a idade de 28 dias foi submetida a ensaios mecânicos e, a partir 

desta etapa, amostras fraturadas foram analisadas por micrografias eletrônicas a seguir 

apresentadas. 

A utilização do calcário na matriz cimentícia teve o objetivo de adicionar-lhes mais 

resistência e durabilidade, densificando a pasta, evitando assim, a maior incidência de poros. 

Entretanto, pode-se observar, em algumas regiões da pasta, um volume de poros grande e 

próximos, com tamanhos médios que variam de 25,35 m - 123,14 m, Figura 5.57.   
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Figura 5.57  – (a), (b) - Micrografias da pasta com regiões porosas. 

A concentração de poros em uma matriz poderia ser um fator de preocupação, pois, 

porosidade associa-se a fragilidade da matriz em interfaces. Entretanto, não se deve esquecer 

que micrografias de pastas correspondem à regiões específicas em escala micrométrica e, em 

geral, oriundas de uma fratura, ou melhor, da própria região de fratura, que analogamente está 

associada a área mais frágil do compósito, ou por interferência de poros existentes ou por 

incompatibilidades de materiais ali unificados. 

Sendo assim, as áreas não são tão representativas diante do volume da pasta. Outro 

fator importante, que pode está associado a este volume de poros, pode ser a incompatibilidade 

do superplastificante Glenium 51 – policarboxilato com matéria-prima da matriz. O Glenium 

possui estrutura molecular complexa, tem faixa limitada de compatibilidade com outras 

matérias, podendo incorporar bolhas de ar, provocadas por gases, (MARTIN, 2005). 

 

5.4.2 COMPÓSITO REFORÇADO COM FIBRA TRATADA DE ARUMÃ  

 

 Após os ensaios mecânicos realizados aos 28 dias de idade, os compósitos fraturados 

foram submetidos a análise por micrografia eletrônicas e algumas considerações foram feitas. 

Para esta fase do estudo, a análise foi realizada em duas fases, na primeira fase foram 

analisados os compósitos com as fibras tratadas tanto com o NaOH 6% - 4h quanto com o 

processo de Hornificação empregando cura convencional, e a segunda avaliou os compósitos 

       (a)                                                                                          (b) 
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reforçados com as fibras que receberam os mesmos tratamentos, porém, que foram submetidos 

ao ensaio de envelhecimento acelerado em 50 ciclos. 

   

5.4.2.1 COMPÓSITO COM TRATAMENTO DE NAOH 6% - 4H  - SEM ENVELHECIMENTO 

Algumas regiões na interface fibra/matriz apresentaram-se sem grandes afinidades, isto 

deve-se a vários fatores, porosidade incidentes na zona de transição que interferiram de forma 

negativa na adesão entre os dois materias distintos, Figura 5.59. 

Foi constatado que o tamanho médio dos poros váriavam de 67,55 m - 136,77 m, onde a 

influência destes vázios por penetração de ar,  fragilizaram algumas áreas da matriz, conforme 

visto na Figura 5.58, que mostra alguns lastros de fissuras, indicados pela seta vermelha.  

  

   

   

Figura 5.58 – Microfissuras provenientes da região porosa. 
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A influência destes vazios, também  interferiram  na zona de transição, conforme  visto 

na Figura 5.60 (b), com a faces de adesões irregulares provenientes da concentração de poros.  

Outro fato importante foi a variação dimensional que a fibra sofreu, mesmo após o 

tratamento de NaOH 6% - 4h, ocasionando folga em torno da fibra, dificultando deste modo a 

adesão com a matriz. 

Ficou bem nítido na micrografia a pouca afinidade que a matriz teve com o elemento 

de reforço, visto na superfície da fibra mostrada na Figura 5.59(a), com a possibilidade de 

estar associada a camada protetora de cera e demais componentes que em volume expressivo 

permaneceram na superfície da fibra mesmo após tratamento de NaOH 6% - 4h. Este fato 

relacionado ao resultado físico da fibra em relação à matriz se repetiu nas imagens das Figuras 

5.61 (a) e (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Figura 5.59  -  (a) e (b) – Ocorrêcia de variação dimensional, após a idade de 28 dias – tratamento NaOH 6% - 
4h. 

 
 

       (a)                                                                                          (b) 
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Figura 5.60  -  (a) e (b) – Ocorrência da variação dimensional e soltura das macrofibrilas. 

 

As micrografias das Figuras 5.61(a) e (b) apresentam a linha de transpasse entre fibras 

em direções diferentes, onde observa-se que as fibras na direção perpendicular ao plano da 

seção sofreram ações do tratamento de NaOH 6% - 4h, com a nítida soltura de suas 

macrofibrilas. 

5.4.2.2 COMPÓSITO COM TRATAMENTO DE NAOH 6% - 4H – APÓS ENSAIO DE ENVELHECIMENTO 

A superfície de contato da matriz que deveria estar aderida à supefície da fibra ficou 

comprometida, tendo em vista que esta se apresentou não regular, muito provavelmente 

deviado a variação dimensional da fibra em decorrência da absorção durante o processo de 

cura térmica e de envelhecimento.  As trincas foram provocadas por esta falta de ligação entre 

os materiais, conforme pode ser visto na Figura 5.61, seta vermelha e quadro amarelo. 

 

       (a)                                                                                          (b) 
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Figura 5.61  – Trincas na região de interface. 

5.4.2.3 COMPÓSITO REFORÇADO COM FIBRA VEGETAL DE ARUMÃ TRATADA POR HORNIFICAÇÃO 

SEM ENVELHECIMENTO 

Nos mesmos padrões da análise da microestrutura, o comportamento resultante do 

compósito reforçado com fibras tratadas com o processo de horrnificação não foi diferente 

daquele com as fibras que receberam tratamento de NaOH 6% - 4h, apresentando as mesmas 

causas-efeitos. 

O tratamento de hornificação não foi suficiente para remover expressivamente a 

camada protetora da fibra de arumã, a qual funciona como um isolante entre as fases (vegetal 

e cimentícia). 

Trincas 

Superfície de contato 

da matriz irregular 

Fibra vegetal 

de arumã 
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Na micrografia mostrada na Figura 5.62 (a), observa-se claramente a variação 

dimensional da fibra ocorrida após tratamento, sendo possível perceber suas macrofibrilas 

soltas e desalinhadas.  

   
 

   
 

Figura 5.62  -  (a) – Ocorrência de variação dimensional da fibra vegetal de arumã; (b) espaços vazios na 
interface fibra/matriz; (c) e (d) danos físicos e mecânicos tanto na fibra, como na matriz cimentícia . 

A micrografia da Figura 5.63 (b) mostra a variação dimensional da fibra, poros na área 

de transição fibra/matriz, além de parte da fibra rompida. Nas Figuras 5.63(c) e (d), observa-se 

tanto nas fibras quanto na matriz grandes danos, sendo que na primeira, há desfibrilamento da 

fibra, proveniente do arrancamento produzido pelos processos de ensaios mecânicos, enquanto 

que a matriz, apresenta microfissuras em torno da ligação das fases distintas. Fica claro, 

portanto, que a fibra e a matriz cimentícia não trabalharam em conjunto. 

       (a)                                                                                          (b) 

       (c)                                                                                          (d) 
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5.4.2.4 COMPÓSITO COM TRATAMENTO DE HORNIFICAÇÃO – APÓS ENSAIO DE ENVELHECIMENTO 

A micrografia da Figura 5.63 apresenta com grande nitidez a superfície da fibra vegetal 

de arumã envolta por sua camada protetora, que mediante ensaio de envelhecimento, sofreu 

poucos danos, entretanto, não permitindo uma ligação eficiente da fibra com a matriz 

cimentíca. A fibra fica quase que totalmente isolada.   

 

 
Figura 5.63 – Camada protetora da fibra vegetal isolando a ligação fibra/matriz. 

 

Em alguns casos, a variação dimensional foi grande criando grandes espaços entre os 

materiais, Figura 5.64 (a) e (b), o que não foi benéfico para o conjunto, pois, além de não 

agregar resistência, também diminuiu a durabilidade, tendo em vista que este vazio poderia 

servir de depósito de soluções danosas a fibra, possibilitando a penetração de umidade externa 

e servindo de um ambiente ideal para ataques de microorganismos, conduzindo o material a 

uma degradação precoce.  
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Figura 5.64  -  (a) – Ocorrência de variação dimensional da fibra vegetal de arumã; (b) espaços vazios na 

interface fibra/matriz. 

5.4.3 CONCLUSÃO DA ANÁLISE MATRIZ/COMPÓSITO 

Em ambos tratamentos, não houve um resultado satisfatório, tendo em vista que a 

camada protetora natural da fibra pouco foi abalada, o que não foi benéfico para o compósito, 

uma vez que esse material é consituídos por polissacarídeos e extrativos, materiais que não são 

compatíveis com cimentícios. 

Curiosamente a planta desenvolveu este sistema de proteção, em virtude de seus nichos 

naturais concentrarem-se em capoeiras e igapós de forma sazonal, onde durante 6 meses ficam 

submersas parcialmente, e os outros 6 meses ficam em capoeiras, ou seja, em condições 

totalmente adversas. Ainda assim, a planta se mantém resistente por conta de sua camada 

protetora. O rio que corta esses igapós é o Rio Negro, que possui  em média o pH das águas de 

5,01, meio ácido (MARQUES, 2009). 

O mecanismo da camada protetora da fibra acabou interferindo na eficiência dos 

tratamentos, cuja finaliade foi deixá-las com superfícies mais porosas e transformá-las em 

hidrofóbicas ou menos hidrofílicas. Fora este fator, há outra situação a considerar, aquela da 

própria camada não ter afinidade com a matriz cimentícia, impedindo assim o trabalho em 

conjunto dos materiais. 

       (a)                                                                                          (b) 
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O fato da fibra vegetal de arumã absorver mais umidade no período de 28 dias após 

moldagem era esperado, uma vez que, pelo ensaio de medida do ângulo de contato, o único 

grupo de fibras com tratamentos, que transformou a fibra vegetal em hidrofóbica, foi o grupo 

com tratamento de água quente. Processo este mencionado neste trabalho, o qual pode estar 

correlacionado com a concentração de amidos na fibra vegetal de arumã, que em tratamentos 

com água quente consegue evitar a absorção de água por conta de estado de inchação, 

proveniente da gelatinização dos amídos. 

Entretanto, este grupo não fez parte da análise do estudo das fibras tratadas e 

submetidas ao ensaio de envelhecimento acelerado, sendo apenas avaliado os grupos de 

hornificação e NaOH 6% - 4h.  

Ressalta-se, porém, que a variação dimensional da fibra já havia si manifestado antes 

do ensaio de envelhecimento, conforme análise de resultados do presente estudo na parte de 

microestrutura, sendo portanto, este o fator principal do problema estabelecido. 

Entretanto, não se pode deixar de avaliar as circunstâncias que envolvem o ensaio de 

envelhecimento acelerado, que em ciclos de molhagem e secagem, reintroduz toda a 

interferência da água junto à matriz por meio de suas moléculas que novamente interagem 

com os componentes e compostos químicos da pasta. Este processo acaba exercendo 

internamente uma espécie de lixiviação de anidros, CH da pasta, formando uma espécie de 

calda, que envolve cobrindo parcialmente a fibra vegetal de arumã, conforme visto na Figura 

5.65, porém, sem grande interferência no comportamento da mesma. 
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Figura 5.65  – (a) Fibra de arumã envolvida por calda cimentícia; (b) Detalhe da micrografia, em maior 

amplitude. 

Em alguns casos esta calda penetrou na fibra acarretando, além da desestruturação de 

suas macrofibrilas, danos a própria fibra, o que já ocorria desde os tratamentos, 

comprometendo sua estrutura física e mecânica, Figura 5.66. 

 

 
Figura 5.66  – Fibra de arumã envolvida por calda cimentícia, com estrutura física e mecânica comprometida. 

Calda 
cimentícia 
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Deste modo, a questão levantada quando da análise do comportamento do compósito 

durante os ensaios de flexão, o qual exibiu um comportamento frágil pode ter sua causa 

provável não no teor de fibras que poderia estar abaixo do volume crítico, mas sim, primeiro, 

devido a própria natureza hidrofilica da fibra, não modificada pelos tratamentos, a qual 

apresentou grande variação volumétrica; e segundo a pouca modificação superfical da fibra 

pelos tratamentos. Tais fatores contribuiram de forma decisiva para pouca eficiência da 

ligação fibra/matriz.  
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6 CONCLUSÕES 

6.1 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho apresentou um estudo da viabilidade técnica da utilização da fibra 

vegetal de arumã (Ischnosiphon polyphyllus) como reforço de compósitos cimentícios 

estruturais, analisando-se as suas propriedades físicas e mecânicas, além de sua durabilidade. 

Para tanto, foram realizados ensaios de caracterização química, física e mecânica tanto do 

compósito quanto dos seus elementos constituintes, de modo a fornecer informações que 

pudessem responder a grande questão: o compósito cimentício reforçado com telas 

bidimensionais de arumã produzidos na pesquisa apresentada neste trabalho possui 

características físicas e mecânicas, além de durável, que o tornam tecnicamente viável? 

De modo a responder a principal questão levantada no presente estudo, é necessário 

tecer algumas observações a respeito do comportamento do material de reforço, as fibras, bem 

como do compósito resultante da combinação da matriz cimentícia com as fibras vegetais de 

arumã, o que é feito nos dois itens seguintes. 

6.1.1 DAS FIBRAS DE ARUMÃ 

A caracterização morfológica, anatômica, química, física e mecânica apontaram que a 

fibra de arumã possui um grande potencial como elemento de reforço para compósitos 

cimentícios Portland. Tal conclusão está baseada na comparação dos diversos parâmetros 

obtidos nos ensaios de caracterização com os obtidos para outras fibras cuja aplicação de 

reforço a matriz cimentícia já foi estuda por diversos pesquisadores, como é o caso da juta, 

malva e curauá, que são fibras vegetais muito comuns de serem encontradas na Amazônia. 

Apesar dos resultados obtidos nos ensaios de caracterização das fibras apresentarem 

indicadores muito favoráveis para aplicação pretendida, sua natureza hidrofílica comprovada 

nos ensaios físicos de caracterização, comum às fibras vegetais, torna-se uma grande barreira 

para isto. 
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Para contornar o problema da absorção da fibra, a qual implica em sua variação 

dimensional, com consequências muito danosas para o compósito, foi realizado um estudo de 

diversos tratamentos que possibilitassem mudar a sua natureza hidrofílica para a mais 

hidrofóbica possível. Para tanto, foram selecionados tratamentos superficiais com água quente, 

hornificação e com solução de NaOH. Tais ensaios foram escolhidos por envolverem 

processos simples e com base em diversos estudos apresentados que mostraram a eficiência 

destes. 

Daqueles avaliados no presente estudo foram elencados dois tratamentos, o de 

hornificação e outro com uma solução de NaOH a 6% com período de imersão das fibras de 

4h. A motivação para essa escolha foi o resultado obtido em termos de valores médios dos 

ensaios de caracterização mecânica, no que se refere à resistência à flexão e o modulo de 

elasticidade, levando-se em consideração que a função do compósito produzido é de ser 

aplicado como elemento estrutural. 

Verificou-se que ambos os tratamentos não apresentaram resultados satisfatórios, um 

vez que, conforme observado em imagens de microgravuras, a camada protetora natural da 

fibra pouco foi alterada, devido esta ser um material constituído por polissacarídeos e 

extrativos, materiais que não são compatíveis com cimentícios. 

Interessante salientar que esta camada é um sistema que a planta desenvolveu para sua 

proteção, em virtude de seus nichos naturais concentrarem-se em capoeiras e igapós de forma 

sazonal, onde durante um período de seis meses esta fica parcialmente submersa em água cujo 

pH está em torno de 5,01, e o período restante em capoeira, cujas as condições são totalmente 

adversas. Portanto, uma característica muito peculiar a este tipo de planta que não foi 

observada em nenhuma outra planta na literatura consultada durante esta pesquisa. 

Este mecanismo da camada protetora da fibra acabou interferindo de forma decisiva na 

eficiência dos tratamentos, cuja finalidade de deixar sua superfície mais porosa acabou não 

sendo cumprida. Fora este fator, há outra situação a considerar, aquela da própria camada não 

ter afinidade com a matriz cimentícia, impedindo assim,  que fibra e matriz pudessem 

trabalhar em conjunto. 
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Conforme o ensaio de medida do ângulo de contato, o único grupo de fibras com 

tratamentos, que transformou a fibra vegetal em hidrofóbica foi o grupo com tratamento de 

água quente. Isto pode estar correlacionado com a concentração de amidos na fibra vegetal de 

arumã, que em tratamentos com água quente conseguiu evitar a absorção de água por conta de 

estado de inchação, proveniente da gelatinização dos amídos. Este fenômeno de inchação 

observado na fibra após o tratamento fez com que surgisse a preocupação de que isto poderia 

influenciar de forma negativa a adesão da fibra a matriz, levando a escolha de outros processos 

de tratamentos. 

Deste modo, conclui-se que apesar de sua natureza hidrofílica, a fibra de arumã possui, 

conforme os resultados observados, principalmente em relação as suas propriedades 

mecânicas, características semelhantes as principais fibras vegetais empregadas como reforço 

à matriz cimentícia, tais como, a juta, a malva, o curauá, o sisal e o rami, sendo as três 

primeiras, fibras da região amazônica industrialmente beneficiadas. Sendo assim, um 

tratamento superficial da fibra de arumã que resolva o problema da adesão fibra/matriz é 

fundamental para a produção de um compósito que possa exibir excelentes características, 

aproveitando o grande potencial de reforço que esta fibra possa produzir. 

 

6.1.2 DOS COMPÓSITOS REFORÇADOS COM AS FIBRAS DE ARUMÃ 

A análise dos resultados apresentados pelo ensaio de caracterização mecânica do 

compósito reforçado com as telas bidimensionais de arumã já mostrava que estas não tinham 

sido eficientes como sistema de reforço da matriz cimentícia. 

 O comportamento apresentado pelo compósito reforçado com as fibras durante o 

ensaio de flexão em quatro pontos foi caracterizado por um estado de fissuração dominado por 

uma única fissura, diferente daquele de multifissuras esperado para um compósito deste tipo, 

mostrando que não houve uma distribuição eficiente das tensões internas no compósito. 

Isto lançou dúvidas se o teor de fibras no compósito estava abaixo daquele necessário 

para a ocorrência do estado de multifissuração, que indicaria uma distribuição de tensões mais 
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eficiente ao longo do compósito. Porém, o cálculo do volume de fibras utilizadas na produção 

do compósito apresentou um valor em torno de 10%, o que segundo a literatura consultada 

indicava que este teor deveria estar acima do crítico. 

Uma luz sobre a questão foi lançada quando dos resultados obtidos para o módulo de 

resistência no ensaio de flexão em quatro pontos para os compósitos após o ensaio de 

envelhecimento acelerado, onde estes apresentavam valores em torno de 75% menores do que 

aqueles obtidos para os compósitos que não foram submetidos a este processo, indicando, 

desta forma, que houve degradação das fibras. 

Com as imagens de microgravuras obtidas pelo MVE de amostras retiradas da região 

de fratura do compósito, após o ensaio de flexão, foi possível observar que realmente houve 

degradação das fibras imersas na matriz cimentícia. Além disso, foi possível observar espaços 

vazios entre a superfície das fibras e a matriz cimentícia, indicando que as fibras sofreram 

variação dimensional durante os ciclos de secagem e molhagem no processo de 

envelhecimento acelerado. 

Os inúmeros espaços vazios observados pelas imagens de microgravuras mostraram 

que não houve adesão eficiente da superfície da fibra com a matriz, o que traz como 

consequência imediata uma diminuição na efetiva transferência de tensões entre fibra e matriz. 

Deste modo, a variação dimensional das fibras no compósito trouxe de imediato 

redução das características mecânicas do compósito com a consequente diminuição 

principalmente de sua resistência mecânica e ductilidade. Além disso, compromete a longo 

prazo a consequente diminuição da durabilidade do compósito. 

Quanto aos espaços vazios, acrescenta-se que nas circunstâncias que envolvem o ensaio 

de envelhecimento acelerado, os repetidos ciclos de molhagem e secagem, reintroduzem toda 

a interferência da água junto à matriz por meio de suas moléculas que novamente interagem 

com os componentes e compostos químicos da pasta. Este processo pode ter exercido 

internamente uma espécie de lixiviação de anidros, CH da pasta, formando uma  solução, que 

envolveu e cobriu parcialmente a fibra vegetal de arumã, que em alguns casos penetrou na 
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fibra acarretando a desestruturação do arranjo das macrofibrilas e danos a propria fibra, com 

consequente comprometimento de sua estrutura física e de suas propriedades mecânicas. 

Sendo assim, a questão levantada quando da análise do comportamento do compósito 

durante os ensaios de flexão, o qual exibiu um comportamento mais frágil do que o esperado, 

pode ter sua causa provável não no teor de fibras que poderia estar abaixo do volume crítico, 

mas sim, primeiro, devido a própria natureza hidrofilica da fibra, não modificada pelos 

tratamentos, a qual apresentou grande variação volumétrica; e segundo a pouca modificação 

superfical da fibra pelos tratamentos. Tais fatores contribuiram de forma decisiva para pouca 

eficiência da ligação fibra/matriz. 

Quanto à grande questão da viabilidade técnica do compósito cimentício reforçado com 

fibras de arumã, com relação às suas propriedades físicas e mecânicas, o estudo aponta que 

nesta fase do desenvolvimento do compósito este apresenta um grande problema a ser 

resolvido, a questão da natureza fortemente hidrofílica da fibra, o que ocasiona um impacto 

negativo determinante nas propriedades avaliadas. Muito embora possa parecer que, 

considerando os tratamentos superficiais utilizados na presente pesquisa, o compósito seja 

tecnicamente inviável, principalmente no aspecto da durabilidade, deve-se salientar que as 

fibras de arumã apresentam um grande potencial como elemento de reforço para matriz 

cimentícia, sendo assim, com um tratamento mais adequado, resolvendo-se o problema da 

adesão/fibra é de se esperar que o compósito cimentício reforçado com tela de fibra de arumã 

se torne tecnicamente viável. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para prosseguimento da pesquisa apresentada neste trabalho, algumas sugestões podem 

ser feitas, tais como: 
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• Estudar outros processos de tratamento superficiais nas fibras de arumã para 

melhorar a interface fibra/matriz; 

• Estudar processos e/ou materiais que reduzam a absorção da fibra e minimizem 

a sua variação dimensional; 

• Utilizar outras formulações de adições na produção de uma matriz cimentícia 

que reduza a probabilidade de absorção da fibra; 

• Estudar a camada protetora da fibra de arumã de modo a buscar soluções 

técnicas que permitam sua remoção e consequentemente possibilite melhorar a 

adesão desta fibra à matriz cimentícia. 

• Estudar a aplicação da fibra de arumã em outros tipos de matrizes. 
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