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BARRA, B. Funcionalização de fibras vegetais com plasma frio de metano para 

desenvolvimento de novos produtos em fibrocimento. 2014. Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

  

 Dentre as fibras vegetais estudadas como reforço para produção de compósitos cimentícios, 

as fibras de coco verde e sisal se destacam por suas características mecânicas de interesse 

industrial, baixo custo e baixa densidade. O objetivo deste trabalho é o estudo da 

funcionalização de fibras de coco verde e sisal, pela técnica de polimerização com plasma 

frio de metano, bem como a análise do efeito do tratamento, a fim de reduzir a hidrofilicidade 

natural das fibras, preservar suas propriedades mecânicas e aumentar sua durabilidade em 

meio alcalino. Fibras de coco verde e sisal foram tratadas com plasma frio de metano durante 

4, 10 e 20 min. O experimento também incluiu ensaio de degradação das fibras, antes e após 

tratamento, em solução saturada de cimento Portland. Por meio de análise de molhabilidade e 

de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X foi identificado que o tratamento 

tornou a superfície das fibras de sisal tratadas por 10 e 20 min menos hidrofílica, e das fibras 

de coco verde tratadas durante o mesmo tempo mais hidrofílica. Corroborando esses 

resultados, ensaio de arrancamento foi realizado em fibras de sisal tratadas por 20 min 

indicando boa aderência entre a fibra tratada e a matriz cimentícia. Após ensaio de 

degradação em solução cimentícia de ambas as fibras tratadas durante 10 e 20 min os 

resultados da espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

indicaram que o tratamento retardou o processo de degradação alcalina da hemicelulose e 

lignina das fibras de sisal, enquanto que para as fibras de coco verde a degradação das fibras 

sem tratamento foi igual ao daquelas sem com tratamento. Os ensaios mecânicos indicaram 

que as fibras de sisal tratadas tiveram maior resistência mecânica quando comparadas àquelas 

sem tratamento, e com relação às fibras de coco verde não houve diferença significativa entre 

fibras tratadas e sem tratamento. Além disso, não houve alteração do módulo de elasticidade 

das fibras de coco verde e sisal (sem tratamento e tratadas). Nesse contexto, os resultados 



 
 

obtidos indicaram que o tratamento com plasma frio de metano é eficaz para redução da 

hidrofilicidade da superfície das fibras de sisal, podendo vir a ser um tratamento promissor 

para minimizar a degradação alcalina da hemicelulose e lignina. 

 

Palavras-chave: Fibras de coco verde, Fibras de sisal, Tratamento com plasma frio de 

metano, Polimerização a plasma, Degradação em meio alcalino, Cimento Portland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BARRA, B. Plasma functionalizations with methane of the vegetable fibres to 

development of new products in fibrocement. 2014. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 

Among the studied plant fibres as reinforcement for the production of cement composites, 

green coconut and sisal fibres stand out for its mechanical characteristics of industrial 

interest, low cost, and low density. The aim of this work is to study of the plasma 

functionalization of green coconut and sisal fibres with methane cold plasma, as well as the 

analysis of the effect of this treatment in order to reduce the hydrophilicity of natural fibres, 

preserving its mechanical properties and increase its durability in alkaline medium. Green 

coconut and sisal fibres were treated with methane cold plasma for 4, 10 and 20 min. The 

experiment also included fibre degradation test before and after treatment in saturated 

solution of Portland cement. Wettability and XPS analyses indicated that the sisal fibres 

treated for 10 and 20 min presented surface more hydrophobic than green coconut fibres in 

the same treatment condition. Pullout test was performed in the sisal fibres treated by 20 min 

indicating good adherence between treated fibre and cement matrix. Both kinds of fibres were 

submited to degradation test imersed in the cementitious solution. The FTIR results indicated 

that the treatment retarded the alkaline degradation of the hemicellulose and lignin from sisal 

fibres whereas treated green coconut fibres showed the same degradation presented by 

untreated ones. The mechanical tests showed that the treated sisal fibres had higher 

mechanical strength compared to those without treatment, and regarding green coconut fibres 

there was no significant difference between treated and untreated fibres. Furthermore, there 

was no change in the modulus of elasticity of the green coconut and sisal fibre (treated and 

untreated). In this context, the results indicated that treatment with cold plasma of methane is 

effective in reducing the excessive hydrophilicity of the surface of sisal fibres and could be a 

promising treatment to minimize the alkaline degradation of hemicellulose and lignin. 

Keywords: Green coconut fibres, Sisal fibres, Methane cold plasma treatment, Plasma 

polymerization, Degradation in alkaline environment, Portland cement. 
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Introdução e justificativa 

Nas últimas décadas, problemas relacionados às questões ambientais tais como o 

aquecimento global e o uso abusivo das reservas de combustíveis fósseis têm impulsionado 

um extensivo desenvolvimento de pesquisas sobre o uso consciente dos recursos naturais para 

o novo design de materiais, processos e produtos, baseado na sustentabilidade, química verde 

e eco-eficiência. Nesse sentido, um interesse particular tem sido dado ao uso de fibras 

lignocelulósicas para substituir materiais baseados em petroquímicos e, assim, reduzir a 

dependência global sobre o petróleo (KHALIL et al. 2012, BRINCHI et al., 2013). 

Seguindo essa tendência, o setor da construção civil, conhecido pelo uso massivo de recursos 

naturais renováveis e não renováveis, energia e capacidade de geração de resíduos e impactos 

ambientais em todos os elos de sua cadeia produtiva, vem sendo desafiado a incorporar a 

sustentabilidade em seus produtos e processos de produção (ORTIZ et al., 2009; PACHECO-

TORGAL; JALALI, 2011). 

Um exemplo que se mostra viável é a substituição de fibras produzidas a partir de materiais 

petroquímicos por fibras vegetais em produtos de fibrocimento, tais como telhas de cobertura 

e painéis de vedação (TONOLI et al., 2013). Fibras vegetais apresentam características 

mecânicas de interesse industrial, estão disponíveis em grandes quantidades, possuem baixo 

custo de produção e processamento, baixa densidade (SGRICCIA et al., 2008; MOON et al., 

2011) e ainda podem trazer vantagens sociais e econômicas sobretudo aos países em 

desenvolvimento onde a maioria das fibras são produzidas (ZAH et al., 2007; ALVES et al., 

2010).  

No entanto, considerando que a baixa durabilidade ao longo do tempo apresentada pelos 

fibrocimentos está associada à hidrofilicidade natural das fibras, estudos de Tolêdo Filho et 

al. (2003); Bilba e Arsène (2008); Tonoli et al. (2009), Motta et al. (2010), Melo Filho et al. 

(2013) têm sido conduzidos com o intuito de reverter esse processo, seja por modificações na 
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matriz cimentícia, tais como, carbonatação acelerada e redução da alcalinidade com adição 

parcial de cinzas, ou através de tratamento prévio nas fibras.  

A proposta deste estudo é a utilização de uma técnica de modificação superficial inovadora 

conhecida como polimerização com plasma frio de metano, para modificar a superfície de 

fibras vegetais e assim viabilizar seu uso como reforço de matriz cimentícia.  

Estudos sobre a aplicação dessa técnica em materiais lignocelulósicos tiveram início há 

aproximadamente 20 anos, entretanto, um maior entendimento sobre os mecanismos 

envolvidos nesses tratamentos sobreveio somente na década de 1990, com pesquisas sobre 

modificação de superfície de celulose com plasma de flúor, a fim de aumentar sua 

hidrofobicidade (BELGACEM; GANDINI, 2005). 

O tratamento por plasma tem sido considerado uma alternativa rápida e segura para fins de 

modificação da superfície de materiais orgânicos e inorgânicos, visto que é um processo 

limpo, pois não são utilizados poluentes, não gera resíduos perigosos e possui baixo custo 

operacional comparado aos tratamentos convencionais via química úmida como, por 

exemplo, tratamentos com silanos (SHENTON; STEVENS, 2001; FELEKOGLU et al., 

2009; NAVARRO et al., 2009; POPESCU et al., 2011). 

A técnica faz uso de um gás parcialmente ionizado, composto pela mistura de espécies 

neutras, espécies eletricamente carregadas e fótons, gerados pela excitação das moléculas do 

gás por uma fonte de energia elétrica.  

No presente estudo, em que se deseja potencializar características de repelência à água na 

superfície da fibra vegetal, o monômero metano é utilizado por proporcionar a formação de 

radicais hidrocarbônicos hidrofóbicos (HE et al., 2004). A polimerização com plasma frio de 

metano possibilita o enxerto de grupos funcionais ou a deposição de um filme polimérico 

fino, de caráter hidrofóbico, na superfície da fibra, protegendo-a contra o ataque alcalino da 

matriz cimentícia. 
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O estudo de uma alternativa para melhorar o desempenho e a durabilidade das fibras vegetais 

como reforço de matrizes de cimento e, consequentemente aumentar a durabilidade dos 

compósitos cimentícios se justifica pela necessidade de reduzir a hidrofilicidade inerente às 

fibras vegetais, uma vez que a diminuição na absorção de água contribui, por exemplo, para a 

melhoria da estabilidade dimensional (melhorando a aderência entre a fibra e a matriz) e para 

o aumento da resistência da fibra ao meio alcalino (evitando ou minimizando a redução de 

sua capacidade de reforço em longo prazo devido à degradação da hemicelulose e lignina, e 

mineralização das paredes e lúmem das fibras). 

Fibras de coco verde e de sisal foram utilizadas na pesquisa por serem fibras originárias de 

diferentes fontes vegetais  (fruto e folha, respectivamente) e por possuírem diferentes teores 

de lignina e celulose (o coco verde possui alta quantidade de lignina, enquanto que a fibra de 

sisal possui alta quantidade de celulose), fato que favorece o estudo dos mecanismos e dos 

agentes de degradação da fibra em ambiente de elevada alcalinidade, bem como o efeito do 

tratamento na preservação da integridade das fibras em meio alcalino. 

O presente trabalho está dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma 

discussão sobre os efeitos do tratamento com plasma frio de metano nas fibras vegetais 

estudadas. No capítulo 2, as fibras tratadas são submetidas ao ensaio de degradação em 

solução alcalina de cimento Portland, buscando uma condição de agressão à fibra semelhante 

àquela encontrada no interior do compósito cimentício, a fim de estudar sua durabilidade  em 

meio alcalino e a viabilidade do uso dessas fibras como reforço de matriz cimentícia.  
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Capítulo 1: Fibras vegetais tratadas com plasma frio: características e potencial de uso 

como reforço de matriz cimentícia 

 

A crescente preocupação mundial com a preservação dos recursos naturais tem renovado o 

interesse dos setores industriais sobre o uso de fibras vegetais para a produção de novos 

materiais e produtos compósitos. Assim, pode-se considerar que essas “novas” matérias 

primas estão passando por uma revolução high-tech, com vistas a substituir materiais 

tradicionais tais como, fibras derivadas do petróleo e fibras de vidro, em diversas aplicações 

na indústria automotiva, mobiliário, embalagem, construção civil, por exemplo (GEORGE et 

al., 2001; SATYANARAYANA et al., 2007). 

Fibras vegetais são consideradas o compósito natural de origem vegetal mais abundante e 

disponível, podendo ser encontradas em diversas fontes vegetais (ROSA et al., 2010). As 

fibras são comumente classificadas de acordo com a localização em que se encontram na 

planta, podendo ser agrupadas em fibras de caule (juta, hemp, rami, kenaf e linho), fibras de 

folha (sisal, curauá, henequem, abaca e abacaxi), fibras de semente (algodão e paina), fibras 

do fruto (coco e açaí) e fibras do colmo (bambu) (KHALIL et al., 2012).  

O principal interesse no uso desses materias está relacionado às suas propriedades intrínsecas 

(baixa densidade, boas propriedades mecânicas como módulo elástico e resistência à tração, 

por exemplo), que podem proporcionar funcionalidade, flexibilidade e alto desempenho 

mecânico aos compósitos orgânicos e inorgânicos. Além disso, elas são disponíveis em 

grandes quantidades, são biodegradáveis, possuem baixo custo se comparadas às fibras 

sintéticas, ocasionam menor abrasão aos equipamentos de processamento e menos problemas 

à saúde humana (SGRICCIA et al., 2008, TONOLI et al., 2009; MOON et al., 2011; MELO 

FILHO et al., 2013). Comparadas às fibras de vidro, fibras vegetais geram menos impactos 

ambientais, pois sua produção depende principalmente de energia solar e necessita de pouca 
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quantidade de energia de fontes derivadas do petróleo no processo de extração e no 

processamento (FIDELIS et al., 2013). 

Estruturalmente as fibras são compostas por um feixe de células individuais denominadas 

fibrilas, que, por sua vez, compõem-se de microfibrilas dispostas em camadas de diferentes 

espessuras e ângulos de orientação. Cada fibrila possui diâmetro aproximado de 10-50 µm e é 

composta por diversas paredes celulares (THOMAS et al., 2011) que determinam as 

propriedades mecânicas, físicas e químicas da fibra (XU, 2010). 

As paredes celulares são divididas em camadas conhecidas por lamela média, parede primária 

e parede secundária (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Estrutura da fibra vegetal (adaptado de THOMAS et al. 2011). 

 

As camadas diferem entre si por sua composição química e são formadas por microfibrilas de 

celulose semi-cristalina embebidas em uma matriz de hemicelulose e lignina com variados 

teores. Cada microfibrila possui diâmetro de 10-30 nm e são constituídas aproximadamente 
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por 30-100 moléculas de celulose conformadas em cadeias que proporcionam resistência 

mecânica à fibra. As moléculas de hemicelulose estão ligadas às microfibrilas de celulose 

através de pontes de hidrogênio formando uma rede de hemicelulose e celulose, sendo a 

celulose o principal elemento estrutural da fibra, enquanto que a lignina é geralmente 

distribuída nos espaços entre as microfibrilas atuando como agente aglutinante das 

microfibrilas e fibrilas (XU, 2010; THOMAS et al., 2011). 

A lamela média é uma fina camada, composta por 70% de lignina associada a uma pequena 

quantidade de hemicelulose, celulose e pectinas, que une as fibrilas. A parede primária, 

geralmente difícil de distinguir da lamela média, é muito fina e composta por celulose, 

hemicelulose, pectinas e proteínas embebidas à matriz de lignina (XU, 2010; GANDINI; 

BELGACEM, 2008). Xu (2010) salienta que, por conta da dificuldade de distição entre as 

duas camadas, frequentemente elas são referidas em conjunto como laméla média composta. 

A parede secundária é a principal parte das fibras vegetais, composta essencialmente por 

celuolse e normalmente está dividida em camada S1, camada S2 e camada S3 (Figura 1).  

A camada S1 é fina (100-200 nm), as microfibrilas apresentam estrutura reticulada e 

corresponde apenas a 10-20% do total da parede da fibrila. A camada S2 é a mais espessa 

(0,5-8 µm), as microfibrilas estão orientadas em espiral, possui a maior porção de celulose e 

representa 70-90% do total da parede fibrilar (XU, 2010; PIETAK et al., 2007; GANDINI; 

BELGACEM, 2008). É considerada a camada mais importante na determinação das 

propriedades mecânicas da fibra (Tabela 1) (PIETAK et al., 2007; THOMAS et al., 2011). A 

camada S3 está situada próxima ao lúmen, corresponde a 2-8% do total da parede da fibrila e 

possui espessura de 70-100 nm (XU, 2010; GANDINI; BELGACEM, 2008). Por fim, no 

interior da célula, há uma cavidade central de seção elíptica, tamanho variado e normalmente 

bem definido, denominada lúmen (SILVA et al., 2008). 
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Tabela 1: Propriedades mecânicas de diferentes tipos de fibra vegetal 

Fibra 
Teor de 

celulose (%) 

Módulo de 

elasticidade  

(GPa) 

Resistência à 

tração (MPa) 

Ângulo 

microfibrilar (
o
) 

Juta 59-71 13-26 393-800 8 

Linho 62-72 27,6 345-1500 5-10 

Rami 80-85 61,4-128 400-938 7,5 

Sisal 54-78* 2,8-15,8 218,5-607,4 10-22 

Coco verde 46** 1-2,3 40,4-128,5 30-49 

Fonte: *BISMARK et al. (2001); MOTTA (2005); SATYANARAYANA et al. (2007); DUFRESNE (2008); 

SATYANARAYANA et al. (2009); PEREIRA (2012);  ** BRÍGIDA et al. (2010); BARRETO et al. (2011); 

MELO FILHO et al. (2013). 

 

Quimicamente, as fibras vegetais são compostas por hemicelulose, lignina e celulose, 

componentes químicos diretamente relacionados ao tipo de solo, fonte vegetal, maturação, 

localização ao longo da planta e forma de extração (BLEDZKI; GASSAN, 1999, LI et al., 

2000; MARTIN et al., 2009).  

Lignina é uma macromolécula abundante e complexa constituída principalmente de unidades 

de fenilpropano, grupos metoxi e outros grupos quimicamente ativos, determinando uma rede 

tridimensional interligada e completamente amorfa. Por apresentar essas ligações, a lignina é 

relativamente estável e hidrofóbica, se comparada à hemicelulose e à celulose (BOERJAN et 

al., 2003; JOHN; THOMAS, 2008).  

A hemicelulose é um polissacarídeo composto por xilose, manose e glucose, que se apresenta 

normalmente associado à celulose nas paredes celulares. A fração hemicelulose das plantas 

consiste de vários monossacarídeos polimerizados, com baixo grau de polimerização. Em 

razão de sua natureza heterogênea e ramificada, a hemicelulose forma uma substância 

predominantemente amorfa, que facilita o acesso aos grupos hidroxila e demais grupos 

reativos, tornando-a hidrofílica e sensível à degradação por álcalis e por calor (MORÁN et 

al., 2008; SPIRIDON; POPA, 2008; YANG; WYMAN, 2008). 
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Celulose é um polímero natural hidrofílico de alto grau de polimerização que consiste em 

repetições do monômero de glucose (β – glucose) ligados uns aos outros nas posições C1 e 

C4. Três gupos hidroxila que se projetam de ambos os lados da cadeia estão ligados a outras 

hidroxilas de cadeias vizinhas através de ligações de hidrogênio (ZIMNIEWSKA et al., 2011, 

BRINCHI et al., 2013).  A celulose apresenta regiões onde as cadeias possuem estrutura 

altamente ordenada  (região cristalina), e regiões desordenadas (região amorfa) (MOON et 

al., 2011). Todos os grupos hidroxila da fase amorfa estão acessíveis à água, enquanto que 

apenas uma pequena quantidade de água pode interagir com as hidroxilas da fase cristalina 

(THOMAS et al., 2011). 

Fibras de sisal e coco verde são estudadas pela importância econômica e social no Brasil 

(SATYANARAYANA et al., 2007), por possuírem composição química e propriedades 

mecânicas distintas (fibras de coco verde, por exemplo, possuem baixo módulo de 

elasticidade, baixa resistência à tração e grande capacidade de deformação devido ao alto 

ângulo de inclinação das microfibrilas, enquanto que as fibras de sisal possuem alto módulo 

elástico, alta resistência à tração, e apresentam pouca capacidade de deformação pelo alto 

teor de celulose e baixo ângulo de inclinação das microfibrilas) e por apresentarem larga 

aplicação em compósitos de matrizes orgânicas e inorgânicas como abordado por Tomczak et 

al. (2007), Megiatto Jr. et al. (2008), Brígida et al. (2010), Motta et al. (2010); Melo Filho et 

al. (2013) e Pereira et al. (2013). 

 

1.1 Fibras de Sisal 

As fibras de sisal são provenientes da folha da planta do sisal (Avage sisalana) nativas do 

México e tiveram seu cultivo no Brasil iniciado em 1903 no estado da Bahia. O país é um dos 

maiores produtores mundiais da fibra, respondendo por 56% do comércio internacional e 
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possui mais de um milhão de pessoas na região Nordeste dependentes economicamente dessa 

cultura (SATYANARAYANA et al., 2007; BARRETO et al., 2011). 

As raízes da planta possuem um extenso sistema radicular contribuindo para a redução da 

erosão do solo. Seu cultivo absorve mais dióxido de carbono do que é produzido e os 

resíduos provenientes da extração das fibras podem ser utilizados na geração de bioenergia, 

alimentação animal e fertilizante (FAO, 2013). 

O sisal pode ser colhido após dois anos do plantio e uma planta pode alcançar até doze anos 

de idade produzindo de 180 a 240 folhas dependendo da localização, altitude e quantidade de 

chuva (FAO, 2013). Cada folha pesa aproximadamente 600 g podendo conter de 700-1400 

fibras mecânicas com o comprimento de 50-100 cm. A extração é realizada por meio de 

máquina manual e o rendimento é normalmente cerca de 3% do peso da folha (LI et al., 2000; 

SATYANARAYANA et al. 2007; RAMESH et al., 2013). 

Fibras de sisal são compostas basicamente por 54-78% de celulose, 7-14% de lignina e 10-

14,2% de hemicelulose (BISMARK et al., 2001; BARRETO et al., 2011; MELO FILHO et 

al., 2013) . Propriedades mecânicas, tais como, resistência à tração e módulo de elasticidade 

conforme estudos de Bismark et al. (2001), Satyanarayana et al. (2007), Melo Filho et al. 

(2013), Ramesh et al. (2013) variam entre 324-640 MPa e 9,4-22 GPa respectivamente. 

Tradicionalmente as fibras são utilizadas na fabricação de cordas, barbantes, carpetes e 

artesanatos, no entanto, por causa das suas características químicas e mecânicas, elas vêm 

sendo empregadas em diversos segmentos industriais como, por exemplo, na indústria 

papeleira (produção de polpa celulósica e papel), na indústria têxtil (panos de polimento), e 

como reforço de compósitos poliméricos (FAO, 2013). 

 

1.2 Fibras de Coco Verde 
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Fibras de coco verde são provenientes do fruto do coqueiro (Cocos nucifera L) originário das 

ilhas de clima tropical e subtropical do oceano Pacífico, foi introduzido no estado da Bahia 

em meados da década de 1950. O Brasil com uma produção de aproximadamente 3 milhões 

de toneladas, é um dos maiores produtores mundiais do fruto e beneficia diretamente 

pequenos produtores, visto que 70% da exploração de coqueiros é realizada em propriedades 

de até 10 ha (MARTINS, JESUS JÚNIOR, 2011).  

O coco é produzido, principalmente, para abastecer a indústria de coco ralado e leite de coco. 

Nessa indústria o coco utilizado é maduro (começo de produção aos 10 ou 11 anos de idade), 

no entanto, a procura por coco “in natura” ou coco verde (começo de produção aos 6-8 meses 

de idade) para consumo de água de coco vem crescendo consideravelmente (BISMARK et 

al., 2001; MARTINS, JESUS JÚNIOR, 2011). No entanto, do ponto de vista ambiental, 

tamanha produção possui inconvenientes, pois 85% do peso bruto do material produzido é 

descartado no ambiente como resíduo, levando ao esgotamento de lixões e aterros, e 

problemas de ordem sanitária e ambiental (ROSA et al., 2002; LIMA et al., 2012). 

A partir de 1000 cocos é possível extrair, em máquina desintegradora/trituradora, cerca de 10 

kg de fibra (PEREIRA, 2012; FAO, 2013). Fibras do coco verde são altamente lignificadas. 

Brígida et al. (2010) encontrou valores muito próximos para lignina (43,1%) e celulose 

(46,0%). Corradini et al. (2009) obtiveram teores de lignina superiores aos de celulose 37,2-

43,9% e 31,5-37,4% respectivamente. Por possuírem baixa quantidade de celulose as fibras 

de coco verde apresentam resistência à tração (65-105,97 MPa) e módulo de elasticidade (1-

2,3 GPa) inferiores que as fibras de sisal (MOTTA, 2005; BRÍGIDA et al., 2010; PEREIRA, 

2012). Contudo, por causa do alto ângulo microfibrilar (Tabela 1) e do alto teor de lignina, 

possuem grande capacidade de deformação e, portanto, alta capacidade de absorver energia 

(THOMAS et al., 2011; FIDELIS et al., 2013). 
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1.3 Tratamento de fibras vegetais  

Apesar dos ganhos econômicos e ambientais advindos do uso de fibras vegetais como reforço 

de matrizes orgânicas e inorgânicas, alguns fatores como degradação durante o 

processamento dos compósitos, incompatibilidade e baixa adesão com algumas matrizes 

poliméricas hidrofóbicas e cerâmicas, suscetibilidade a degradação química e biológica, bem 

como a alta capacidade de absorção de umidade limitam sua aplicação (MEGIATTO JR. et 

al., 2008; SAHA et al., 2012; REDDY et al., 2013), pois resultam em compósitos com pobres 

características mecânicas e baixa durabilidade (FUENTES et al., 2011). 

Uma série de métodos de modificação de fibras vegetais descritos por Calado et al. (2000), 

Rong et al. (2001), Toledo et al. (2003), Troedec et al. (2008), Megiatto Jr. et al. (2008), 

Bertoti et al. (2009), Brígida et al. (2010), Kim, Netravali (2010), Saha et al. (2010), Saha et 

al. (2012), Reddy et al. (2013), Tonoli et al. (2013) vêm sendo estudados com o objetivo de 

melhorar suas características. 

Esses métodos envolvem tratamento químico, físico, fisico-químico e mecânico. Os 

tratamentos químicos geralmente empregados para melhorar a hidrofobicidade, durabilidade 

e resistência mecânica são: alcalino, silanos, acetilação, benzoilação, acrilação, 

permanganato, peróxido, isocianato (LI et al., 2007; SAHA et al., 2012; TONOLI et al. 

2013). Métodos físicos envolvem tratamentos com plasma frio, corona, laser (moficação 

apenas da superfície da fibra) e explosão de vapor (modifica tanto a superfície, quanto o bulk 

das fibras). Os tratamentos fisico-químicos envolvem a remoção de gomas e outros 

componentes da supefície através de solventes, e os mecânicos como o ultrassom, os quais 

podem danificar as fibras dependendo da sua intensidade (SATYANARAYANA et al., 

2009). O tratamento proposto no presente estudo faz uso de um método físico conhecido 

como plasma frio para modificação na superfície das fibras vegetais.  
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1.3.1 Plasma frio de metano 

O termo plasma define um gás parcialmente ionizado, com energia suficiente para modificar 

apenas a camada superior da superfície dos materiais (de 10 a 100 nm de profundidade a 

partir da superfície) sem alterar as características de volume do material tratado (TENDERO 

et al., 2006; FELEKOGLU et al., 2009; FRIEDRICH, 2011; GAIOLAS et al., 2013) como 

ocorre, em geral, com tratamentos químicos em que são observadas mudanças nas 

propriedades mecânicas de resistência à tração e módulo de elasticidade, por exemplo.  

O plasma é produzido quando um gás em baixa pressão e temperatura próxima à ambiente é 

submetido a um campo elétrico dando origem a uma atmosfera composta por íons, átomos, 

moléculas e radicais livres (COSTA et al., 2006). 

A seleção adequada do gás de trabalho e de parâmetros como potência, pressão, tempo de 

tratamento e tipo de reator, permitem a criação das características superficiais desejadas. 

Assim energia de superfície e rugosidade podem ser modificadas, filmes podem ser 

depositados, bem como radicais livres reativos podem ser formados e grupos funcionais 

enxertados (YUAN et al., 2004; BOZACI et al., 2013). Devido a toda essa potencialidade, o 

plasma tem sido utilizado em diferentes áreas da indústria como eletrônica, têxtil, 

automotiva, dispositivos médicos, plásticos em geral e filmes industriais (KALE; DESAI, 

2011). 

O plasma frio é caracterizado pelo não equilíbrio térmico, ou seja, possiu baixa temperatura 

de gás e alta temperatura de elétrons. Por esse motivo, torna-se adequado para modificações 

superficiais em materiais orgânicos, visto que o material a ser tratado fica mais próximo à 

temperatura ambiente. A maioria das reações propiciadas por esse processo envolvem a 

formação de radicais livres (SABHARWAL et al., 1993; NAVARRO et al., 2009). 

Comparado aos tratamentos convencionais via química úmida, o tratamento por plasma é 

considerado uma alternativa rápida e segura para fins de modificação da superfície de fibras, 
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visto que é um processo limpo, pois não são utilizados produtos químicos poluentes, não gera 

resíduos perigosos, e possui baixo custo operacional (SHENTON; STEVENS, 2001; 

FELEKOGLU et al., 2009; NAVARRO et al., 2009). Assim, além de eliminar riscos de 

segurança humana associados à manipulação de produtos químicos perigosos, minimiza 

problemas ambientais decorrentes da geração e do descarte de efluentes líquidos e sólidos. E, 

por esse motivo, é considerado pela US Environmental Protection Agency como um processo 

ambientalmente amigável (AYDIN; DEMIRKIR, 2010). 

Dentre as pesquisas envolvendo modificação de superfície de material vegetal por plasma, 

pode-se destacar o tratamento de fibras com o objetivo de aumentar a molhabilidade, 

propriedades de tingimento, adesão com diferentes matrizes poliméricas e proteção contra 

condições climáticas, como pode ser observado nos trabalhos de Yuan et al. (2004); Zanini et 

al. (2005); Baltazar-y-Jimenez et al. (2008); Morent et al. (2008); Vesel et al. (2010), 

Popescu et al. (2011); Bozaci et al. (2013), Gaiolas et al. (2013) e Kolárová et al. (2013).  

Não foram encontrados na literatura trabalhos pregressos sobre o uso dessa técnica em fibras 

vegetais para aplicação como reforço em compósitos cimentícios.  

Tratamentos com plasma podem originar dois tipos de interação entre o plasma e a superfície. 

O primeiro utiliza gases não-polimerizáveis, tais como, argônio, ar, oxigênio e nitrogênio 

para promover cisão das cadeias da superfície que levam ao etching, limpeza ou ativação da 

superfície. O segundo, foco do presente estudo, faz uso de gases polimerizáveis como 

metano, fluorcarbonos, metanol, acetona e ácido acrílico, para induzir a polimerização 

(COSTA et al., 2003; BOZACI et al., 2013). 

A polimeração é um tipo específico de química de plasma, que envolve reações entre 

espécies do plasma, entre espécies do plasma e espécies presentes na superfície do substrato, 

e entre espécies da própria superfície a ser tratada (SHOHET, 1991). Esse processo, segundo 

Friedrich (2011), pode gerar diferentes tipos de deposição superficial, tais como: 
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- Polimerização pelo crescimento de uma cadeia de radicais químicos que  iniciam a partir de 

fragmentos de radicais produzidos pelo plasma, formando um homopolímero de estrutura 

linear ou ramificada; 

- Polimerização através do crescimento de cadeias iônicas (catiônicas ou aniônicas), a fim de 

formar produtos ramificados ou lineares; 

- Fragmentação-poli-recombinação de monômeros para formar materiais de estrutura 

randômica e irregular; 

- Conversão de monômeros em polímeros intermediários formadores de elementos estruturais 

parcialmente definidos; 

- Fragmentação de co-monômeros – recombinação de todos os fragmentos para formar 

copolímeros de estrutura randômica e irregular comparado aos copolímeros produzidos 

quimicamente; 

- Copolimerização pelo crescimento de cadeias de radicais para formar “copolímeros” 

lineares/ramificados; 

- Graftização de grupos funcionais sobre a superfície dos polímeros expostos ao plasma. 

 

No presente estudo, em que se deseja potencializar características de repelência à água na 

superfície da fibra vegetal, o gás metano foi utilizado. O plasma de metano é formado pela 

colisão de elétrons com as moléculas do gás que se fragmentam formando CH3, CH2, CH, C, 

H e que interagem entre si e reagem produzindo radicais hidrocarbônicos de caráter 

hidrofóbico possibilitando, com isso, modificar o grau de molhabilidade da superfície das 

fibras  (KADO et al., 2003; HE et al., 2004).  
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2 Objetivo 

O presente capítulo propõe estudar os efeitos do tratamento com plasma frio de metano sobre 

as fibras de coco verde e sisal, e analisar seu potencial como reforço de matriz cimentícia, por 

meio da manutenção de suas propriedades mecânicas e melhoria das propriedades de 

superfície (aderência e molhabilidade). 

 

3 Materiais e Métodos 

 

3.1 Materiais 

Na realização desse trabalho foram usadas fibras de sisal (Agave sisalana) provenientes do 

município de Pocinhos, PB, e fibras de coco verde (Cocos nucifera L) cedidas pela empresa 

Coco Verde, localizada na cidade do Rio de Janeiro, RJ.  

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Tratamento das fibras com plasma de metano 

O tratamento com plasma frio de metano nas fibras de coco verde e sisal foi realizado segundo 

metodologia adotada por Freitas (2009), sob supervisão e orientação do Prof. Dr. Clodomiro Alves 

Junior, no Laboratório de Processamento de Materiais por Plasma (LabPlasma) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), grupo com reconhecida experiência na área de 

tratamentos com plasma frio em materiais metálicos e têxteis.  

Foi utilizado reator experimental desenvolvido e construído no LabPlasma, constituído por um 

tubo cilíndrico de vidro borossilicato de 180 mm de diâmetro por 300 mm de altura, fechado por 

dois flanges de aço inox (Figura 2). Ligada ao reator, está uma fonte de energia de corrente 

contínua com potência de 1 kW e voltagem com saída máxima de 900 V. 
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Figura 2: Reator de tratamento a plasma. Desenho esquemático (A) e realização do tratamento (B) 

Fonte: adaptado de COSTA et al.(2006) (desenho esquemático); a autora (tratamento). 

 

 

A partir de estudos prévios realizados por Freitas (2009) em tecidos de algodão tratados com 

plasma frio de metano no Laboratório de Processamento de Materiais por Plasma os parâmetros 

utilizados para o tratamento das fibras de coco verde e sisal são: 

 Gás de trabalho: metano (CH4); 

 Pressão: 6,5 x 10
-4

 MPa;  

 Voltagem: 450 V;  

 Corrente contínua: 0,10 A;  

 Tempo de tratamento: 4, 10 e 20 min;  

 Fluxo do gás: 5 cm
3
/s;  

 

3.2.2. Caracterização das fibras 

A caracterização das fibras sem tratamento e tratadas com plasma frio de metano foi dividida 

em caracterização de superfície (espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X – XPS, 

molhabilidade e microscopia eletrônica de varredura – MEV) e caracterização de bulk 



 

17 
 

(análises mecânicas, termogravimétricas – TGA e espectroscopia na região do infravermelho 

por transformada de Fourier – FTIR). 

 

3.2.2.1 Caracterização de superfície 

 

3.2.2.1.1 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 

A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X é uma técnica de caracterização 

utilizada para identificar alterações nas propriedades de um material a uma profundidade de 3 

a 6 nm (TONOLI et al., 2013). Análises de XPS nas  fibras de coco verde e sisal modificadas 

com plasma frio de metano foram realizadas na Faculty of Chemical Engineering da 

University of Toronto (Toronto, Canadá). Para obtenção dos espectros, foi utilizado um 

espectrômetro de XPS denominado Thermo Scientific K-Alpha (ThermoFisher) usando uma 

fonte de radiação de raios X monocromática Al Kα em uma área de 400 µm. As fibras foram 

alinhadas lado a lado no porta amostra e espectros de baixa resolução foram realizados com 

energia de 200 eV para identificação dos elementos (C1s, O1s, N1s, Ca2p) presentes na 

superfície. Posteriormente foram obtidos espectros de alta resolução com energia de 25 eV 

para a deconvolução do pico do carbono (C1s). A análise foi realizada duas vezes nas fibras 

sem tramento e com tratamento. Todos os dados foram processados utilizando o software 

Avantage Data System (ThermoFisher).  

 

3.2.2.1.2 Microscopia eletrônica de varredura 

Micrografias da superfície das fibras de coco verde e de sisal antes e após tratamento com 

plasma frio de metano foram obtidas no modo elétrons secundários em microscópio 

eletrônico de varredura da marca Jeol (modelo JSM-6610 LV) no Geology Department da 

University of Toronto (Toronto, Canadá). Para obtenção das imagens, as amostras, de fibra 



 

18 
 

foram recobertas com uma fina camada de ouro a fim de evitar acúmulo de cargas 

eletrostáticas durante a análise. 

 

3.2.2.1.3 Molhabilidade 

O método Wilhelmy é uma técnica amplamente utilizada para medir o grau de interação entre 

um sólido e um líquido, por meio do ângulo de contato existente entre eles. Medidas de 

ângulo de contato foram obtidas a fim de identificar se o tratamento com plasma frio de 

metano propiciou redução na hidrofilicidade das fibras estudadas. Para aquisição das medidas 

foi utilizado equipamento denominado tensiômetro (DataPhysics Instrumens GmbH, modelo 

DCAT21), no Laboratório de Construções e Ambiência da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da USP, com tempertura de 20
o
C, umidade de aproximadamente 

60% (ambos parâmetros controlados pelo próprio equipamento), velocidade de imersão das 

fibras em água deionizada igual a de 8 mm/s e profundidade de imersão de 5 mm, conforme 

metodologia descrita por Tran et al. (2011). 

 

3.2.2.1.4. Aderência 

A aderência entre a fibra e a matriz é uma variável de grande importância no estudo 

dos compósitos, visto que uma boa aderência aumenta a capacidade de realização de pullout 

pelas fibras, pois, ocorre um aumento da transferência de tensões da matriz para as fibras. 

Assim, as fibras ao invés de escorregar, são arrancadas da matriz absorvendo maior 

quantidade de energia e dotando o compósito de melhores propriedades mecânicas 

(BLEDZKI; GASSAN, 1999; TOLÊDO FILHO et al., 2000). Nesse sentido, a fim de se 

conhecer o potencial de aderência das fibras tratadas com plasma frio de metano foi realizado 

ensaio de arrancamento, conhecido como pullout, utilizando as fibras de sisal tratadas durante 

20 min. O ensaio foi realizado em parceria com o Laboratório de Estruturas e Materiais 
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(LABEST) do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisa de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE-RJ). 

Para tanto foram moldados cilíndros de argamassa com uma fibra única alinhada e 

centalizada (Figura 3). A matriz composta por areia, aglomerante (30% cimento Portland CP 

II F-32, 30% metacaolinita, 40% cinza volante) e água. Os cilíndros permaneceram em molde 

durante 24h e após desmoldagem foram mantidas em câmara úmida por 7 dias para cura da 

matriz. Terminada a cura, os cilíndros permaneceram por 1 dia sob temperatura de 23ºC ± 

1ºC e umidade relativa de 43% ± 3% para retirada do excesso de água presente na fibra. Após 

secagem os corpos-de-prova foram ensaiados em máquina universal de ensaio eletromecânica 

modelo Shimadzu AGX, com célula de carga 1 kN e velocidade de deslocamento de 0,1 

mm/min. A metodologia adotada foi utilizada por Ferreira et al. (2012). 

 

  

Figura 3: Preparação e moldagem para ensaio de arrancamento 

 

3.2.2.2 Caracterização de bulk 

 

3.2.2.2.1 Caracterização mecânica 

A utilização de fibras vegetais como reforço de um compósito cimentício depende, dentre 

outras, de suas propriedades mecânicas; assim, um melhor entendimento do comportamento 

mecânico das fibras se faz necessário para o desenvolvimento de novos produtos em 

fibrocimento (BENTUR; MINDES, 1990). A caracterização mecânica foi realizada nas fibras 
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de coco verde e sisal sem tratamento e com tratamento a partir de metodologia adaptada de 

Motta (2010). 

Propriedades mecânicas das fibras, tais como resistência à tração e módulo de elasticidade 

foram obtidas a partir de ensaio de tração direta realizada em máquina universal de ensaios 

mecânicos EMIC DL 30000 N, utilizando dispositivo de ensaio composto por garras 

pneumáticas, célula de carga de 1 kN e velocidade do ensaio de 0,4 mm/min (Figura 4). 

Para a realização do ensaio, 40 corpos-de-prova foram confeccionados em suportes de papel 

sulfite (gramatura 180 g/m
2
) com dimensão total de 50 x 140 mm e janela com altura de 20 

mm (correspondente ao comprimento útil da fibra), conforme apresentado na Figura 5. 

  

 
Figura 4: Suporte de papel sulfite para ensaio de tração direta em fibras (Desenho ilustrativo, sem escala, 

medidas em mm) 

 

As fibras foram cortadas com comprimento aproximado de 80 mm, fixadas à base de papel 

com fita dupla face e posteriormente coladas à aba dobrável do suporte com cola branca 

(Figura 5).  
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Figura 5: a) Montagem do corpo-de-prova para ensaio de tração direta; b) Corpo-de-prova finalizado (Desenhos 

ilustrativos, sem escala). 

 

O corpo-de-prova, uma vez posicionado nas garras pneumáticas da máquina universal de 

ensaios mecânicos, teve suas laterais cortadas para que não houvesse interferência do papel 

no ensaio e somente a fibra fosse tracionada (Figura 6).  

Todos os corpos-de-prova, após ensaio, foram avaliados, a fim de observar se o rompimento 

ocorreu ao longo do comprimento útil da fibra (20 mm). Os resultados daqueles que se 

romperam fora desse comprimento foram descartados. 

  

 
Figura 6: Esquema do posicionamento e corte das laterais do suporte do corpo-de-prova para ensaio de tração 

direta (Desenho ilustrativo, fora de escala). 

 

Corte
Garras

Pneumáticas
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A tensão suportada pelas fibras foi calculada a partir da Equação (1) 

σ = F/A                                                     (1) 

 

Em que, 

F = força aplicada em N; 

A = área da seção transversal da fibra em mm
2
. 

 

O módulo de elasticidade da fibra foi determinado pela inclinação do trecho inicial (elástico) 

da curva tensão x deformação específica obtida no ensaio de tração. 

Para cálculo da área da seção transversal primeiramente foi realizada uma análise dessa seção 

para identificar sua forma geométrica. Após observação em microscópio óptico, foi 

constatada a natureza polimórfica da seção transversal (Figura 7) e optou-se por utilizar a 

elipse para o cálculo da área das duas fibras estudadas por ser a geometria conhecida que 

mais se aproxima da área real.  

 

  
Figura 7: Polimorfismo natural da seção transversal da fibra de coco verde (A) e sisal (B) (Imagens de 

microscopia óptica). 
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Para observação da seção transversal, as fibras vegetais foram agrupadas em tufos, 

impregnadas em uma mistura de 5,3 mL de resina epóxi (Epofix Resin, marca Struers) e 0,7 

mL de catalisador (Epofix Hardener, marca Struers), lixadas com lixa d’água gramaturas 400, 

600 e 1000 (com álcool isopropílico como refrigerante) e polidas com suspensão lubrificante 

de diamante (tamanho médio de partículas de 6, 3 e 1 μm – marca Struers, nessa sequência). 

Foi utilizado microscópio óptico da marca Zeiss e, para aquisição de micrografias, utilizou-se 

lente objetiva com aumento de 5x (marca Zeiss EC EPIPLAN). 

Como observado na Figura 7, a seção transversal das fibras não se apresenta de forma 

perfeitamente elíptica. Dessa forma, para ajustar a área elíptica à área real (área polimórfica), 

foi realizada correlação entre as áreas, e o coeficiente angular da equação obtido foi utilizado 

como fator de correção para o referido ajuste. 

Para cálculo do fator de correção, medidas de 40 fibras foram obtidas por análise de imagem 

através do software Axio Vision Release 4.8.2 06-20. A área “real”, calculada pelo software, 

foi obtida a partir da digitalização do contorno da seção da fibra e a área elíptica calculada a 

partir da Equação (2). Para que houvesse correspondência entre a área real e a área calculada, 

os eixos maior e menor para cálculo da área elíptica foram obtidos a partir da fibra utilizada 

para cálculo da área real, como apresentado na Figura 8. Os valores do fator de correção 

obtidos foram de 0,245 para a fibra de coco verde e de 0,337 para a fibra de sisal (Figuras 9 e 

10). As diferentes morfologias entre as fibras de coco verde e sisal são responsáveis pela 

variabilidade do fator de correção dessas fibras. Dentre as fibras de sisal também é possível 

identificar dois diferentes tipos de morfologia, fibras arco e fibra ferradura (Figura 8 B), que 

são responsáveis pela grande dispersão dos dados do fator de correção. 
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Figura 8: Seção transversal das fibras de coco verde (A) e sisal (B) (Imagens de microscopia óptica). 

 

 

Área da elipse: A = a * b * π                  (2) 

Em que:  

a = eixo maior da fibra;  

b = eixo menor da fibra. 

 

 
Figura 9: Correlação entre a área “real” e a área elíptica (calculada) da seção transversal das fibras de 

coco verde. 
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Figura 10: Correlação entre a área “real” e a área elíptica (calculada) da seção transversal da fibra de 

sisal. 

 

 

Dessa forma, a área da seção transversal das fibras foi calculada a partir da Equação 3. 

 

Área da seção transversal das fibras: A = FC * área da elipse                  (3) 

Em que: 

FC = fator de correção 

Área da elipse = Equação 2 

 

Conforme a Equação 3 para o cálculo da seção transversal deve-se primeiramente calcular a 

área da elipse para então aplicar o fator de correção. Assim, os valores dos eixos, menor e 

maior, das fibras foram obtidos a partir dos corpos-de-prova devidamente preparados (Figura 

5). Para a medida de um dos eixos dimensão paralela ao corpo-de-prova, foi utilizado 

microscópio óptico da marca Zeiss (objetiva com 5x de aumento) (Figura 11).  
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Figura 11: Medida do eixo na direção paralela ao corpo-de-prova (Imagem de microscopia óptica). 

 

O outro eixo, na direção normal ao corpo-de-prova (Figura 12), foi medido com micrômetro 

da marca Mitutoyo (resolução de leitura de 0,001 mm). Nas duas direções (paralela e normal 

ao corpo-de-prova) foram obtidas três medidas e a média foi utilizada como valor do eixo.  

 

 
Figura 12: Medida do eixo na direção normal ao corpo-de-prova. 

 

3.2.2.2.2 Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

Modificações na estrutura química das fibras de coco verde e sisal antes e após tratamento 

com plasma frio de metano foram avaliadas por meio de espectros de FTIR utilizando micro-

FTIR (IlluminatIR - Smiths Detection) em modo de reflexão total atenuada (ATR). Para cada 

amostra foram realizadas 64 leituras em uma área de 50 x 50 µm
2
, na região do infravermelho 

compreendida entre os comprimentos de onda 4000 – 650 cm
-1

. 
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3.2.2.2.3 Análise termogravimétrica (TGA) 

As fibras de coco verde e sisal, antes e após tratamento com plasma frio de metano, foram 

estudadas por meio de TGA a fim de observarem alterações na estabilidade térmica das fibras 

em detrimento do tratamento realizado. A análise foi realizada utilizando equipamento 

Shimadzu (TGA-50) sob atmosfera de ar sintético, taxa de aquecimento de 10
o
C min

-1
, 

intervalo de 25 a 600
o
C e fluxo de gás constante de 20 mL/min (BARBOSA JR. et al., 2010)  

 

3.2.3 Análise estatística 

Os dados foram analisados através de análise de variância, utilizando-se o procedimento 

GLM (para dados desbalanceados) do software SAS (versão 9.2, SAS Institute). A 

comparação entre as médias foi realizada pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Caracterização de superfície 

 

4.1.1 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 

XPS é considerado um dos métodos mais adequados para estudar a composição química da 

superfície de materiais lignocelulósicos, mudanças decorrentes de tratamentos superficiais, 

bem como para fornecer informações sobre as ligações químicas presentes na superfície 

(SAIN, PANTHAPULAKKAL, 2006; POPESCU et al., 2009). Esta técnica proporciona 

análise total dos elementos presentes na superfície (exceto hélio e hidrogênio) a uma 

profundidade de 10-200 Å de qualquer superfície sólida (SAIN, 2000). 

Existem dois métodos comumente utilizados para avaliação de lignina, celulose e 

hemicelulose na superfície de materiais lignocelulósicos. O primeiro é baseado na 
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determinação da razão entre átomos de oxigênio e carbono (O/C) e o segundo na 

determinação de carbonos não oxigenados medidos a partir da ligação C-C obtidos no 

espectro de alta resolução C1s (JOHANSSON et al., 2005). Esses métodos possuem 

correlação entre si, visto que uma elevada proporção de carbono (C-C) acarreta a baixa 

relação O/C (0,24-0,36) característica de uma superfície hidrofóbica, que pode ser rica em 

ceras, substâncias oleosas e lignina  (JOHANSSON et al., 1999; JOHANSSON et al., 2005; 

TRAN et al., 2011; FUENTES et al., 2013). Dessa forma, a partir da Figura 13, é possível 

inferir que, quanto menor a razão existente entre átomos de oxigênio e carbono, mais 

hidrofóbica é a superfície da fibrae, quanto maior essa razão, maior sua hidrofilicidade. 

 

 
Figura 13: Correlação entre valores teóricos da razão O/C e ligações de carbono alifático (C-C).  

Fonte: Adaptado de (JOHANSSON et al., 1999; JOHANSSON et al., 2005). 

 

 

A composição química da superfície de fibras de coco verde e de sisal sem tratamento e com 

tratamento é apresentada na Tabela 2. 

 

 

 

 



 

29 
 

Tabela 2: Composição química (média) e razão O/C da superfície das fibras de coco verde e 

sisal após tratamento com plasma frio de metano 

Fibra 
Tempo de 

tratamento 

Elementos químicos 
O/C 

% C % O % N % Ca 

Coco verde 

Sem tratamento 79,42 18,26 1,28 1,04 0,28 

4 min 72,51 25,19 1,88 0,41 0,34 

10 min 77,77 20,36 1,63 0,25 0,34 

20 min 77,07 20,72 1,75 0,45 0,32 

Sisal 

Sem tratamento 72,84 24,19 2,19 0,78 0,38 

4 min 77,58 19,25 1,53 1,63 0,39 

10 min 79,55 18,53 1,59 0,34 0,26 

20 min 79,62 18,77 0,92 0,70 0,26 

 

A partir da Tabela 2, pode-se afirmar que os elementos químicos carbono e oxigênio são 

predominantes, representando mais de 80% do total dos componentes da superfície das fibras 

de coco verde e de sisal sem tratamento e daquelas tratadas com plasma frio de metano. 

Também são observadas pequenas proporções de nitrogênio e cálcio. Acredita-se que a 

emissão de N corresponde ao grupo aminoácidos/proteínas encontradas em menor quantidade 

em algumas espécies de fibras vegetais (SAIN, PANTHAPULAKKAL, 2006; POPESCU et 

al., 2009). Sgriccia e colaboradores (2008) também encontraram pequenas quantidades de 

cálcio na superfície de fibras de cânhamo. 

Nas fibras de coco verde sem tratamento, observa-se a baixa relação O/C (0,28) 

representando uma superfície rica em ceras, substâncias oleosas e lignina, como indicado na 

Figura 13 (JOHANSSON et al., 1999; JOHANSSON et al., 2005). Após tratamento com 

plasma frio de metano durante 4, 10 e 20 min, houve aumento na razão O/C em comparação 

àquelas sem tratamento (0,34; 0,34 e 0,32, respectivamente), indicando que a superfície 

passou de uma condição muito hidrofóbica em função da presença de ceras e substâncias 

oleosas (fibra sem tratamento) para outra um pouco menos hidrofóbica devido à maior 

exposição  de lignina (TRAN et al. 2011; FUENTES et al., 2013). Comportamento 
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semelhante foi observado após tratamento de fibras de coco com n-hexano (TRAN et al., 

2011) e hidróxido de sódio (ANDIÇ-ÇAKIR et al., 2013). 

As fibras de sisal tratadas apresentaram um comportamento oposto ao das fibras de coco 

verde. Conforme observado na Tabela 2, as fibras de sisal sem tratamento apresentam 

superfície com elevada relação O/C (0,38), característico de fibras com alto teor de celulose 

em sua composição como fibras de linho que possuem razão O/C de 0,36 (BOZACI et al., 

2013). Nesse sentido, a superfície das fibras de sisal sem tratamento se mostra menos 

hidrofóbica do que a superfície das fibras de coco verde, na mesma condição. Após 

tratamento com plasma frio de metano, houve alteração na razão entre oxigênio e carbono 

(0,39; 0,26; 0,26, respectivamente para os tempos de 4, 10 e 20 min) em todos os tempos de 

tratamento. Para os tempos de 10 e 20 min houve redução expressiva nesse valor indicando 

que o tratamento tornou a superfície das fibras mais hidrofóbica do que aquelas sem 

tratamento. Além disso pode-se observar que a relação O/C das fibras de sisal a partir de 10 

min de tratamento tende ao equilíbrio. Quanto às fibras tratadas durante 4 min houve um 

aumento de 0,01 na razão O/C (de 0,38 para 0,39), podendo indicar que essa mudança não 

tenha resultado em aumento na hidrofilicidade da superfície. 

Uma explicação para a alteração na razão entre O/C nas fibras de coco verde e sisal pode ser 

dada em razão dos grupos funcionais encontrados na superfície das fibras após o tratamento 

com plasma frio de metano. A identificação dos grupos funcionais foi realizada a partir dos 

espectros de alta resolução da decomposição do pico C1s (Tabela 3). 

Para materiais lignocelulósicos a decomposição do pico C1s em quatro tipos de átomos de 

carbono (C1, C2, C3 e C4) com grupos funcionais associados está bem estabelecida na 

literatura, conforme exposto a seguir.  
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Tabela 3: Grupos funcionais encontrados na superfície das fibras estudadas 

Fibra 
Tempo de 

tratamento 

Grupos funcionais (%) 

C1 

C-C, C-H 

C2 

C-O, C-OH 

C3 

C=O, 

O-C-O 

C4 

COOH, 

COOC 

Coco verde 

Sem tratamento 64,0 23,0 8,6 4,6 

4 min 44,0 38,6 12,0 5,5 

10 min 44,6 29,0 19,3 7,0 

20 min 44,0 30,3 18,6 7,3 

Sisal 

Sem tratamento 47,0 29,7 15,0 8,6 

4 min 40,0 44,0 11,2 5,2 

10 min 58,5 24,7 10,0 7,0 

20 min 73,7 17,6 5,2 3,5 

 

De acordo com Sain (2000), Sain e Panthapulakkal (2006), Sahin (2007), Popescu et al. 

(2009), Popescu et al. (2011), Tran et al. (2011), Fuentes et al. (2013), o carbono C1 

corresponde aos grupos funcionais C-C e C-H relacionados principalmente à lignina e 

extrativos. O C2 é relacionado aos grupos funcionais C-O oriundos principalmente da 

cellulose, hemicelulose e extrativos, e C-OH com origem na celulose, hemicelulose e lignina. 

Este último grupo funcional indica a presença de hidroxilas na superfície da fibra. O carbono 

C3 corresponde a C=O das ligninas e extrativos, e ao grupo funcional O-C-O proveniente da 

celulose e hemicelulose. Por fim, o carbono C4 representa COOH e COOC que surge da 

lignina, hemicelulose e extrativos respectivamente. 

Como observado na Tabela 3, após o tratamento de fibras de coco verde com plasma frio de 

metano, em todos os tempos de duração, houve redução das ligações C-C e incremento das 

ligações originárias, principalmente, de carboidratos como celulose e hemicelulose presentes 

em C2. Teoricamente, a celulose pura possui 83% dos grupos funcionais correspondentes ao 

carbono C2; dessa forma, o aumento no número de ligações C2 significa maior quantidade de 

grupos hidroxila, provenientes das microfibrilas de celulose, expostos na superfície da fibra 

(HUA et al., 1993). 
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Para as fibras de sisal, no tratamento com duração de 4 min, houve redução das ligações de 

C1 (C-C) originárias da lignina e incremento significativo nas ligações do carbono C2 (C-O, 

C-OH) relacionadas à celulose na superfície. Entretanto, após esse tempo de tratamento, 

observa-se um aumento expressivo nas ligações C-C e redução progressiva das ligações C-O 

e C-OH. 

De acordo com os resultados obtidos é provável que tenha ocorrido dois processos durante o 

tratamento de fibras de coco verde e sisal com plasma frio de metano. Apesar do tratamento 

fazer uso de um gás polimerizável e assim gerar diferentes tipos de modificação superficial, 

que vão desde a formação de um homopolímero ao enxerto de grupos funcionais na 

superfície (FRIEDRICH, 2011; BOZACI et al., 2013), Yasuda (2011) ressalta que processos 

que envolvem plasma a baixa pressão não podem ser determinados apenas pela natureza do 

gás utilizado ou pelo objetivo do processo, pois a polimerização (deposição de material na 

superfície) e a ablação (retirada de material via interação química ou física entre espécies 

reativas de alta energia presentes no plasma com a superfície) podem ocorrer de forma 

competitiva (Figura 14). 

 

 
Figura 14: Mecanismos de ablação e polimerização/graftização que ocorrem simultaneamente na superfície 

(Fonte: adaptado de KALE; DESAI, 2011).  

 

O conjunto de elementos sensíveis ao plasma como, por exemplo, a composição da descarga 

luminescente na fase gás e o material a ser tratado, determinam o balanço entre polimerização 
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e ablação. Isso significa que a polimerização a plasma é altamente dependente de todo o 

sistema, e não somente do gás utilizado e da proposta de deposição (YASUDA, 2011). 

Dessa forma, até os 4 min de tratamento é possível que as reações de ablação tenham 

prevalecido sobre as reações de polimerização, colaborando com a limpeza das fibras de coco 

verde e sisal, limpando a superfície da fibra e expondo as microfibrilas de celulose presentes 

na lamela média (Figura 1). A partir desse tempo, para as fibras de coco verde, pode-se 

sugerir que o processo de ablação tenha ocorrido de forma mais intensa que a  polimerização, 

tornando assim a fibra menos hidrofóbica do que aquelas sem tratamento. 

Fibras de coco verde possuem alto teor de lignina, constituída por estrutura amorfa e fracas 

ligações químicas (JOHN; THOMAS, 2008) que, devido principalmente ao bombardeamento 

de fragmentos altamente energéticos de hidrogênio (originados durante dissociação do 

metano) contidos no plasma sobre essa estrutura, há a quebra das ligações com a consequente 

retirada de material superficial e a exposição das microfibrilas de celulose presentes na 

superfície da fibra. Esse fato é corroborado pelo aumento da relação O/C (HUA et al., 1993; 

SAIN, PANTHAPULAKKAL, 2006), bem como pelas micrografias da superfície da fibra de 

coco verde apresentadas na Figura 15 que evidenciam, por exemplo, a degradação da 

superfície ocorrida aos 10 min de tratamento com plasma de metano.  
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Figura 15: Degradação da superfície da fibra de coco verde após 10 min de tratamento com plasma frio de 

metano. 

 

 
Figura 16: Superfície da fibra de sisal após 10 min de tratamento com plasma frio de metano. 

 

Para as fibras de sisal, compostas majoritariamente por celulose, é provável que, após a 

limpeza da superfície via ablação aos 4 min de tratamento (Figura 16), o processo de 

polimerização tenha sido predominante, visto que a estrutura cristalina e as fortes ligações de 

hidrogênio inter e intramoleculares presentes na celulose (ZIMNIEWSKA et al., 2011, 

BRINCHI et al., 2013) não possibilitaram a retirada de material e induziram a graftização de 
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grupos funcionais hidrofóbicos na superfície da fibra, a partir da reação entre os radicais 

hidrocarbônicos formados na fase gás do plasma de metano com a superfície (Figura 2) 

(KADO et al., 2003; HE et al., 2004). Esse comportamento pode ser observado tanto pelo 

aumento nas ligações C-C e redução das ligações C-OH e C-O, quanto pela redução da razão 

O/C alterando a superfície da fibra de uma condição menos hidrofóbica para uma mais 

hidrofóbica. 

 

4.1.2 Molhabilidade 

A energia de superfície determina as interações entre os materiais, e o ângulo de contato, 

considerado uma medida quantitativa da interação entre um líquido e um sólido, é o resultado 

dessa interação e permite conhecer o grau de molhabilidade da superfície do material (TRAN 

et al., 2011). Ângulos de contato menores do que 90º representam uma superficie altamente 

susceptível à molhabilidade e ângulos maiores do que 90º indicam baixa molhabilidade 

(YUAN; LEE, 2013). 

As propriedades de molhabilidade das fibras naturais são determinadas pelas interações 

moleculares entre sua superfície e os líquidos. Contudo, existem dificuldades na 

caracterização dessa propriedade devido a complexidade de sua estrutura visto que possuem 

superfície rugosa e são constituídas por diferentes materiais (celulose, lignina e hemicelulose) 

em diferentes proporções (FUENTES et al., 2011; TRAN et al., 2011). 

A Tabela 4 apresenta as medidas do ângulo de contato das fibras de coco verde e sisal sem 

tratamento e tratadas com plasma frio de metano durante 4, 10 e 20 min. É possível observar 

mudanças significativas na molhabilidade da superfície após tratameto em todos os tempos de 

duração.  
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Tabela 4: Ângulo de contato das fibras vegetais estudadas determinado pelo método 

Wilhelmy 

Fibra 
Tempo de 

tratamento 

Ângulo de 

contato*(
o
) 

Coco verde 

Sem tratamento 106,6a 

4 min 90,8b 

10 min 88,1b 

20 min 89,5b 

Sisal 

Sem tratamento 77,7a 

4 min 89,8a 

10 min 122,6c 

20 min 106,1b 

*Nas colunas, letras iguais não apresentam diferença estatisticamente significativa 

 

Segundo classificação de ângulos de contato citada por Yuan e Lee (2013), fibras de coco 

verde sem tratamento exibiram ângulo de contato maior do que 90º apresentando superfície 

mais hidrofóbica do que as fibras de sisal (ângulo ˂ 90º), característica de uma superfície rica 

em ceras, substâncias oleosas e lignina, como indicado nos resultados de XPS através da 

baixa relação entre oxigênio e carbono (O/C = 0,28) (Tabela 2) (JOHANSSON et al., 1999; 

JOHANSSON et al., 2005; TRAN et al., 2011; FUENTES et al., 2013). Tran e colaboradores 

(2011) observaram ângulo de contato de 105º para fibras de coco. 

Após todos os tempos de tratamento com plasma frio de metano foi identificada uma queda 

no ângulo de contato das fibras de coco verde, configurando aumento na molhabilidade da 

superfície e confirmando os valores mais altos na relação O/C em virtude do predomínio do 

processo da ablação durante o tratamento que realizou limpeza na superfície das fibras, 

eliminando os componentes oleosos e expondo as microfibrilas de celulose presentes na 

lamela média (JOHN; THOMAS, 2008). 

A molhabilidade das fibras de sisal seguiram os resultados de XPS que mostram diminuição 

na hidrofilicidade da superfície das fibras. O ângulo de contato das fibras após 4 min de 

tratamento permaneceu estatisticamente equivalente ao das fibras sem tratamento indicando 
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que o pequeno aumento na relação O/C (de 0,38 para 0,39) não é significativo. Para as fibras 

tratadas durante 10 e 20 min, houve mudança significativa na superfície quando comparadas 

àquelas não tratadas, representada pelo aumento no ângulo de contato (Tabela 4). Apesar da  

razão O/C das fibras tratadas com 10 e 20 min ser igual, a diferença estatística apresentada 

entre o ângulo de contato pode ser em função da heterogeneidade do tratamento. A redução 

na molhabilidade dessas fibras é um indicativo de que o tratamento propiciou a graftização de 

grupos funcionais hidrofóbicos em sua superfície, a partir de reações entre os radicais 

hidrocarbônicos formados na fase gás do plasma de metano com a superfície da fibra (KADO 

et al., 2003; HE et al., 2004). 

 

4.1.3 Adesividade 

É estabelecido na literatura que uma boa aderência entre a fibra e a matriz cimentícia é obtida 

pela redução da porosidade na zona de transição entre fibra-matriz, e esta pelo aumento da 

estabilidade dimensional das fibras ocasionado pela diminuição da capacidade de absorção de 

água (FERREIRA; LIMA; SILVA; TOLEDO FILHO, 2012). 

A aderência das fibras de sisal tratadas com plasma frio de metano durante 20 min foi testa a 

partir de ensaio de arrancamento e os resultados são apresentados na Tabela 5 e Figura 17. 

Tabela 5: Resultados do ensaio de arrancamento das fibras de sisal tratadas durante 20 min 

Comprimento 

(mm) 

Condição 

Pmáx* 

(N) 

Pfr** 

(N) 

Rigidez 

(N/mm) 

25 

Sem tratamento 3,73 (1,02) 2,56 (0,72) 9,31 (4,39) 

Tratada 5,74 (0,77) 4,64 (0,72) 32,47 (6,36) 

(*) Força máxima de início do arrancamento (**) Força em que ocorre o arrancamento 
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Figura 17: Curvas comparativas do ensaio de arrancamento das fibras de sisal sem tratamento e com tratamento 

com plasma frio de metano durante 20 min. 

 

Os resultados indicam um aumento nos valores da força de arrancamento (Pmáx) 

referente à decoesão interfacial que se propaga até o ponto máximo, da força em que ocorre 

de fato o arrancamento (Pfr) e da rigidez que indica a existência de uma zona de interface 

muito mais densa entre a fibra tratada e a matriz quando comparada àquelas sem tratamento 

(FERREIRA; LIMA; SILVA; TOLEDO FILHO, 2012).  

A fim de corroborar o ensaio de arrancamento, um ensaio de compressão axial foi 

realizado com o intuito de vizualizar, em microscópio eletrônico de varredura, a fibra no 

interior da matriz cimentícia. As imagens da Figura 18 ilustram maior aderência de 

fragmentos cimentícios na superfície da fibra tratada. Esse fato se deve pela maior 

estabilidade dimensional das fibras de sisal proporcionada pelo tratamento, e 

consequentemente pela maior ancoragem da fibra na matriz. Após tratamento das fibras com 

plasma frio de metano durante 20 min as fibras passaram de uma condição mais hidrofílica 

para uma mais hidrofóbica, como indicam os resultados de XPS (a relação O/C passou de 



 

39 
 

0,38 para 0,26) e molhabilidade (o ângulo de contato mudou de 77,7º para 106,1º) reduzindo, 

assim, a capacidade de absorção de água pelas fibras durante a moldagem. 

 

  

Figura 18: Imagens de microscopia eletrônica de 

varredura da fibra de sisal no interior da matriz 

cimentícia 

 

Dessa forma, o tratamento com plasma frio de metano em fibras de sisal durante 20 min se 

mostra uma alternativa promissora para fins de modificação superficial de fibras com alta 

quantidade de celulose em sua composição para uso em matriz cimentícia pela considerável 

redução na hidrofilicidade da superfície e melhoria na ancoragem entre a fibra e a matriz. 

 

4.2 Caracterização de bulk 

 

4.2.1 Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

FTIR é um método amplamente utilizado no estudo das propriedades químicas de materiais 

lignocelulósicos, visto que é possível caracterizar sua estrutura química através da 

identificação de grupos funcionais característicos, compostos basicamente por grupos 

hidrocarbônicos, ésteres, cetonas e álcoois  (SUN et al., 2000; WANG et al., 2007; MORÁN 

et al., 2008 ). 

A B 
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As Figuras 19 e 20 apresentam espectros das fibras de coco verde e de sisal (antes e após 

serem submetidas a tratamento com plasma frio de metano), com as bandas de absorção de 

grupos funcionais característicos de fibras vegetais: lignina, celulose e hemicelulose. Esses 

componentes são comumente identificados nos comprimentos de onda 3400-3200 cm
-1

 (OH), 

1776-1715 cm
-1

 (C=O), 1270 cm
-1

 (C-O-C) e ~1050 cm
-1

 (C-OH) (SPINACÉ et al., 2009). 
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Figura 19: Espectros de FTIR das fibras de coco verde sem tratamento e com tratamento de plasma frio de 

metano. 
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Figura 20: Espectros de FTIR das fibras de sisal sem tratamento e com tratamento de plasma frio de metano 

 

O pico em aproximadamente 3300 cm
-1

 corresponde às vibrações de estiramento dos grupos 

hidroxila das moléculas de celulose presentes nos carbonos 2, 3 e 6 (BARRETO et al., 2011). 

A banda de absorção na região de 2900 cm
-1

 representa vibração de estiramento simétrica e 

assimétrica dos grupos metil e metileno na celulose e hemicelulose (GUIMARÃES et al., 

2009; SAHA et al., 2010). O pico localizado em 2850 cm
-1

 é descrito por Troedec et al. 

(2008) como característico de óleos e graxas.  

A faixa entre 1800 cm
-1

 e 500 cm
-1

 é conhecida como fingerprint region. Essa região é 

característica de diferentes vibrações (estiramento e flexão) de grupos funcionais dos 

componentes das fibras lignocelulósicas (POPESCU et al., 2011). As ligninas, por exemplo, 

apresentam picos característicos entre 1500-1600 cm
-1

, que correspondem às vibrações do 

esqueleto aromático (MORÁN et al., 2008). 

A banda próxima a 1740 cm
-1

 exibe vibrações de estiramento de grupos carbonila (C=O) 

encontrados nos ácidos e ésteres dos ácidos acético, p-cumérico, ferúlico e urônico 

constituintes dos extrativos e principalmente da hemicelulose (SAIN, 
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PANTHAPULAKKAL, 2006, GUIMARÃES et al., 2009). A presença de umidade contribui 

para as deformações nas moléculas de água proximo a 1650 cm
-1

. Esse pico está 

provavelmente associado à absorção de água na macromolécula de celulose (TSERKI et al., 

2005, TROEDEC et al., 2008, GUIMARÃES et al., 2009).  

As bandas de absorção próximas a  1230 e 1160 cm
-1

 correspondem ao estiramento das 

ligações glicosídicas (C-O-C e C-O) dos grupos ésteres da lignina e hemicelulose (TSERKI 

et al., 2005; SAHA et al., 2012). Na banda em aproximadamente 1030 cm
-1

 é possível 

observar vibrações de estiramento da ligação C-O pertencente a celulose. O pico em 900 cm
-1

 

é atribuído às ligações β-glicosídicas entre as unidades de açúcar da celulose e hemicelulose 

(SAIN, PANTHAPULAKKAL, 2006; ALEMDAR, SAIN, 2008; REDDY et al., 2013). 

Como observado nos espectros, as fibras de coco verde e de sisal sem tratamento e tratadas 

com plasma frio de metano apresentam o mesmo conjunto de bandas de absorção, com 

pequenas diferenças relativas apenas à intensidade dos picos. O mesmo padrão de resultados 

foi encontrado por Spinacé et al. (2009) para fibras de curauá após tratamento com plasma. 

 

4.2.2 Análise mecânica 

A utilização de fibras vegetais como reforço depende, em grande medida, de suas 

propriedades mecânicas. O melhor entendimento do comportamento mecânico das fibras se 

faz necessário para o desenvolvimento de novos materiais compósitos. 

As Figuras de 21 a 24 apresentam os valores de resistência à tração axial e módulo de 

elasticidade das fibras de coco verde e sisal sem tratamento e após tratamento com plasma 

frio de metano. 

Os valores médios apresentados para as propriedades de resistência à tração e módulo de 

elasticidade indicam que não houve mudança estrutural em ambas as fibras estudadas após 

tratamento com plasma frio de metano, visto que não foi observada diferença significativa 
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entre os valores médios, pelo teste de Tukey com 5% de probabilidade de erro. Tal 

comportamento era esperado pois, por se tratar de um tratamento onde a modificação ocorre 

no máximo a 100 nm de profundidade a partir da superfície, sua principal característica é a 

manutenção das propriedades de volume do material tratado (TENDERO et al., 2006; 

FELEKOGLU et al., 2009; FRIEDRICH, 2011; GAIOLAS et al., 2013). 

 

 
Figura 21: Resistência à tração das fibras de coco verde 

(Letras iguais indicam que não apresentam diferença estatisticamente significativa) 

 

 

 
Figura 22: Módulo de elasticidade das fibras de coco verde 

(Letras iguais indicam que não apresentam diferença estatisticamente significativa) 
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Figura 23: Resistência à tração das fibras de sisal 

(Letras iguais indicam que não apresentam diferença estatisticamente significativa) 

 

 
Figura 24: Módulo de elasticidade das fibras de sisal 

(Letras iguais indicam que não apresentam diferença estatisticamente significativa) 

 

Os valores de resistência mecânica e módulo de elasticidade obtidos para fibras de coco verde 

e sisal estão apresentados na Tabela 6.  
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Tabela 6: Valores de resistência mecânica e módulo de elasticidade das fibras estudadas 

Fibra Tempo de 

tratamento 

Resistência à tração Módulo de elasticidade 

Valores obtidos 

(MPa) 

Média (MPa) Valores obtidos 

(GPa) 

Média 

(GPa) 

Coco verde Sem tratamento 40,4 – 128,5 83,4 1 – 2,3 1,4 

4 min 28,3 – 148,7 84,4 1 – 2,6 1,7 

10 min 49,6 – 130,9 80,3 1 – 1,77 1,2 

20 min 61,7 – 179,4 94,8 1 – 3,9 1,5 

Sisal Sem tratamento 218,5 – 731,1 344,3 4 – 15,8 7,9 

4 min 110,8 – 493,5 288,1 4,6 – 10,1 8,9 

10 min 202,8 – 557,1 325,7 5,6 – 17,1 10,8 

20 min 168,7 – 863,2 334,0 4 – 22,7 10,6 

 

Os valores obtidos indicam grande variabilidade nos resultados das duas propriedades 

mecânicas. Motta (2005), Brígida et al. (2010) e Pereira (2012) obtiveram resultados de 

resistência à tração para fibras de coco verde variando entre 65-106 MPa e módulo de 

elasticidade entre 1-2,3 GPa. Estudos de Satyanarayana e colaboradores (2007) apresentam 

resultados de resistência à tração das fibras de sisal variando entre 324-577 MPa, e módulo 

elástico entre 9,4-22 GPa , enquanto Silva et al. (2008), utilizando fibras de sisal com o 

comprimento de 20 mm, observaram valores de resistência à tração entre 287 a 497 MPa e 

média de 13,7 (± 3,7) para o módulo de elasticidade. 

É estabelecido na literatura que as propriedades mecânicas dos materiais lignocelulósicos são 

determinadas, principalmente, pelo teor de celulose e pela inclinação do ângulo das 

microfibrilas presentes na camada S2 das fibrilas que compõem o feixe de fibras (PIETAK et 

al., 2007; GANDINI; BELGACEM, 2008; XU, 2010; THOMAS et al., 2011). A celulose 

desempenha importante papel, visto que as pontes de hidrogênio intra e inter-cadeias 

proporcionam alta resistência à tração, fazendo dela a principal fase de reforço dos vegetais 

(LI et al., 2000; ANDRESEN et al., 2006, ALEMDAR, SAIN, 2008, MOON et al., 2011; 

ALILA et al., 2013, BRINCHI et al., 2013).  



 

46 
 

Dessa forma, fibras com alta quantidade de celulose e baixo ângulo de inclinação das 

microfibrilas possuem elevada resitência à tração, alto módulo elástico e, consequentemente, 

baixa tenacidade (THOMAS et al., 2011; ARDANUY et al., 2012). Esse fato explica as 

diferentes características mecânicas das fibras de coco verde com relação às de sisal.  Fibras 

de coco verde possuem em sua composição maior teor de lignina e alto ângulo de inclinação 

das microfibrilas de celulose que conferem baixo módulo de elasticidade (1,4 GPa), 

comportamento plástico, dúctil e tenaz. O oposto acontece com fibras de sisal que possuem 

grande quantidade de celulose em sua composição,baixo ângulo de inclinação das 

microfibrilas, alto módulo de elasticidade (7,9 GPa), comportamento elástico, frágil e rígido 

comparadas às fibras de coco verde (Figura 25). 
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Figura 25: Comportamento mecânico típico das fibras de coco verde e sisal em função da composição química 

 

A quantidade de celulose e lignina pode variar de acordo com a fonte vegetal, localização na 

planta, maturação, condições climáticas e tipo de solo (BLEDZKI; GASSAN, 1999, 

MARTIN et al., 2009). Isto significa que as propriedades mecânicas também podem variar ao 

longo do comprimento da fibra. Na fibra de sisal, por exemplo, Li e colaboradores (2000) 
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observaram valores mais baixos de resistência à tração e módulo de elasticidade na região 

próxima à base da folha. A partir do meio, a fibra torna-se mais forte e rígida, enquanto que 

na parte apical da folha as fibras apresentam propriedades moderadas (LI et al. 2000). 

Outro fator a ser considerado é a morfologia. Rowell et al. (1997) afirmam que características 

naturais tais como nós, caroços e falhas podem atuar como pontos de concentração de tensão 

ao longo do eixo da fibra e, assim, interferir nas propriedades mecânicas.  

Além dos fatores supracitados Silva e colaboradores (2008) acrescentam que os parâmetros 

de ensaio como diferentes metodologias para cálculo da seção transversal e condições de 

ensaio das fibras, precisão dos equipamentos de medida e flexibilidade (compliance) da 

máquina universal de ensaios mecânicos são fatores que explicam a variabilidade de 

resultados encontrados na literatura. Vale salientar que o compliance da máquina infuencia 

diretamente no resultado do módulo de elasticidade, visto que, a taxa de deformação obtida 

pelo equipamento é a somatória do deslocamento da máquina e do deslocamento da fibra. 

Neste trabalho, o valor do compliance foi desconsiderado. 

 

4.2.3 Análise Termogravimétrica 

Assim como as propriedades mecânicas, as características térmicas das fibras vegetais são 

determinadas pelas condições de plantio, maturação, processamento, composição química e 

microestrutura. Geralmente, estudos térmicos em materiais lignicelulósicos são realizados a 

fim de identificar a temperatura de decomposição estrutural para viabilizar seu uso como 

reforço em matriz polimérica, bem como o melhor entendimento dos efeitos de tratamentos 

em sua estrutura (MONTEIRO et al. 2012; ROSLI et al., 2013). 

Análises termogravimétricas, sob atmosfera de ar sintético foram realizadas nas fibras de 

coco verde e sisal antes e após tratamento com plasma frio de metano. As curvas obtidas 
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(Figuras 26 e 27) apresentaram processo de decomposição relacionados à presença de 

umidade, hemicelulose, celulose e lignina (MARTIN et al., 2010).  
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Figura 26: Perda de massa das fibras de coco verde antes e após tratamento com plasma frio de metano em 

função da temperatura 
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 Figura 27: Perda de massa de fibras das sisal antes e após tratamento com plasma frio de metano em função 

da temperatura 
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O processo de combustão e pirólise das fibras lignocelulósicas em atmosfera oxidativa e não 

oxidativa como, por exemplo, oxigênio e nitrogênio, respectivamente, envolve uma série de 

reações que são fortemente influenciadas pelas variáveis experimentais (propriedades 

intrínsecas do substrato, principalmente grau de polimerização, cristalinidade, teor de 

umidade, quantidade da amostra, programa de aquecimento, tipo de atmosfera e presença de 

impurezas inorgânicas na amostra) pela cinética das reações e pelos produtos produzidos 

durante a queima (CHENG et al., 2010).  

A primeira perda de massa registrada está relacionada à perda de água, tanto absorvida, 

quanto ligada à estrutura das fibras lignocelulósicas, na faixa de temperatura entre 25-100
o
C 

(TOMCZAK et al., 2007; MARTIN et al., 2010; ROSA et al., 2013).  

Perdas relacionadas à decomposição de componentes estruturais tem início com a 

hemicelulose, na faixa de temperatura de 147-335
o
C. A hemicelulose é uma estrutura 

ramificada, amorfa e, como consequência disso, sua decomposição ocorre em temperaturas 

inferiores à da celulose com o rompimento das ligações C-O-C e C-C (CHENG et al., 2010). 

 O segundo composto a ser degradado é a celulose na faixa de temperatura entre 305-375
o
C 

(PRINS et al., 2006). A celulose é uma estrutura semi-cristalina, composta por ligações de 

hidrogênio intra e inter moleculares, e, durante sua decomposição térmica em atmosfera de ar 

sintético, ocorre a oxidação dos grupos hidroxila resultando em um aumento nos grupos 

carbonila, carboxila e hidroperóxido.  

A lignina, uma estrutura complexa composta por anéis aromáticos ramificados, possui 

decomposição térmica em atmosfera rica em oxigênio, na faixa de temperatura de 250-500
o
C. 

Nessa atmosfera, ocorre significativa oxidação térmica de suas moléculas apenas em 

temperatura acima de 300
o
C, visto que o oxigênio é capaz de promover a formação de 

compostos voláteis e gaseificar os resíduos formados (CHENG et al., 2010; MONTEIRO et 

al., 2012).  
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A Tabela 7 apresenta as temperaturas de início e fim de decomposição térmica das fibras 

estudadas, com seu pico máximo entre parênteses.  

Fibras de coco verde sem tratamento apresentaram três picos de decomposição bem 

definidos, enquanto que, para as fibras de sisal na mesma condição, foram observados quatro 

picos bem definidos. Para ambas as fibras, o primeiro pico se encontra na faixa de 

temperatura aproximada de 25-100ºC com máxima perda de massa na temperatura de 42,5ºC 

e 43,8ºC, respectivamente, referente à perda de água absorvida e combinada na fibra 

(TOMCZAK et al., 2007; MARTIN et al., 2010; ROSA et al., 2013). 

 

Tabela 7: Temperatura de início e fim de decomposição das fibras de coco verde e sisal, antes 

e após tratamento com plasma frio de metano (pico máximo entre parênteses) 

Fibra Condição Umidade 
Holocelulose  

(hemicelulose + celulose) 
Lignina 

Coco verde 

Sem 

tratamento 

24,9-107,1oC 

(42,5oC) 

171,6-337,7oC 

(298,6 oC) 

357,2-468,6oC 

(412 oC) 

4min 
26,3-104,7oC 

(46,1oC) 

167,2-349,2oC 

(298,3 oC) 

349,2-431,4oC 

(407,8oC) 

10min 
28,4-108,56oC 

(42,2oC) 

177-351,2oC 

(302,2 oC) 

359-489,9oC 

(419,7 oC) 

20min 
28,4-100,7oC 

(46,1oC) 

137,8-353,1oC 

(300,2 oC) 

357,2-478,3oC 

(407,8 oC) 

   Hemicelulose Celulose  

Sisal 

Sem 

tratamento 

24,4-108,8oC 

(43,8oC) 

185,2-299,6oC 

(288,4oC)  

299,6-378,6oC 

(329,9oC) 

403,1-495,7oC 

(455,5 oC) 

4min 
24,8-10,5oC 

(41,1 oC) 

199,5-308,4oC 

(294,8oC) 

308,4-378,6oC 

(335oC) 

400,4-498,4oC 

(460,3oC) 

10min 
23-111,6oC 

(40,8oC) 

198,7-304,9oC 

(296,7oC) 

304,9-378,4oC 

(334,8oC) 

396-500,3oC 

(459,5oC) 

20min 
23-106,5oC 

(42,1) 

188,6-304,9oC 

(295,3oC) 

304,9-382,9oC 

(335oC) 

403,4-496,5oC 

(458,2oC) 

 

O segundo pico de perda de massa das fibras de coco verde está em 298,6ºC e representa a 

sobreposição dos picos de hemicelulose e celulose (holocelulose), que está localizado na 
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faixa de temperatura entre 147-375ºC (hemicelulose = 147 a 335ºC e celulose = 305 a 

375ºC). O terceiro e último importante pico de decomposição é em 412ºC, relacionado à 

presença de lignina na faixa de temperatura entre 250-500ºC. Para as fibras de sisal o 

segundo pico bem definido em 288,4
o
C é referente a hemicelulose e o terceiro pico 

representa a celulose, com máxima decomposição em 329,6
o
C. O quarto e último pico se 

encontra em 455,5
o
C e está relacionado à lignina. Esses resultados são corroborados por 

estudos de Guimarães et al. (2009); Spinace et al. (2009); Uma Maheswari et al. (2012); 

Tomczak et al. (2007); Martin et al. (2010) e Brígida et al. (2010). 

Após tratamento das fibras de coco verde e de sisal com plasma frio de metano, houve ligeira 

mudança na temperatura dos máximos picos de decomposição em todos os tempos de 

tratamento com relação àquelas sem tratamento. No entanto, como pode ser observado nas 

Figuras 24 e 25, tal mudança não significou alteração na estrutura interna das fibras, visto que 

não houve deslocamento significativo das curvas. Uma mudança estrutural seria observada, 

principalmente pelo deslocamento da curva, para a esquerda ou para a direita, na região 

correpondente à celulose. O deslocamento para a direita se dá em virtude do aumento da 

temperatura do pico de máxima decomposição da celulose que está associado ao aumento da 

estabilidade térmica e rigidez da fibra causados pela perda de componentes amorfos 

relacionados à hemicelulose e lignina (EZEQUIEL et al., 2011). As pequenas alterações nas 

curvas podem ser relacionadas à grande heterogeneidade intrínsecas às fibras vegetais.  

 

5 Considerações finais 

Este capítulo apresentou um estudo, por meio da caracterização de superfície e de volume, 

das fibras de coco verde e sisal, sem tratamento e tratadas durante 4, 10 e 20 min com plasma 

frio de metano. A partir desse estudo, os seguintes comentários, para as diferentes fibras 

estudadas, podem ser feitos, a saber: 
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 Caracterização de superfície 

As caracterizações de superfície, realizadas através do XPS e análise da 

molhabilidade indicaram comportamentos distintos entre as fibras de coco verde e 

sisal antes e após tratamento. Fibras de coco verde possuem um caráter naturalmente 

hidrofóbico devido à presença de grande teor de ceras, substâncias oleosas e lignina 

na lamela média. Após o tratamento com plasma frio de metano durante 4, 10 e 20 

min, houve mudança nesse comportamento, isto é, as fibras se mostraram mais 

hidrofílicas em relação àquelas não tratadas, devido a limpeza ocorrida pelo 

predomínio do processo de ablação (retirada de material) sobre a polimerização 

(deposição de material). É possível que a ablação tenha sido predominante pelo fato 

das fibras apresentarem alta quantidade de componentes com fracas ligações químicas 

na superfície. Com relação às fibras de sisal as caracterizações indicaram que as fibras 

sem tratamento possuem caráter hidrofílico pela presença de grande quantidade de 

microfibrilas de celulose e pouca quantidade de lignina, ceras e substâncias oleosas na 

lamela média, como apresentadas pelas fibras de coco verde. Após o tratamento com 

plasma frio de metano durante 4 min, pode-se inferir que o comportamento das fibras 

permaneceu hidrofílico dada a limpeza ocasionada pelo processo de ablação sobre a 

polimerização. No entanto, após 10 e 20 min de tratamento, o processo de 

polimerização foi predominante e promoveu a graftização de grupos funcionais 

hidrofóbicos na superfície, modificando, com isso, seu caráter inicial de hidrofílica 

para hidrofóbica. É possível que o processo de polimerização tenha prevalecido sobre 

a ablação devido às fortes ligações químicas provenientes da celulose, presentes na 

superfície. 
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 Caracterização de bulk 

A caracterização de volume foi realizada por meio de ensaios mecânicos, FTIR e 

TGA e indicaram que o tratamento com plasma frio de metano não altera a estrutura 

interna da fibra, visto que modifica apenas uma fração nanométrica de profundidade 

a partir da superfície.  
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Capítulo 2: Fibras de sisal e coco verde tratadas com plasma frio de metano como 

potencial  reforço de compósitos cimentícios 

 

Recentemente, novas fontes de fibras, tais como fibras sintéticas e vegetais, têm sido 

estudadas para aplicação no processo Hatschek para produção de fibrocimento (JARABO et 

al., 2013). Nas últimas décadas, trabalhos de Agopyan et al. (2005), Mohr et al. (2007), 

Kriker et al. (2008), Silva et al. (2009), Tonoli et al. (2009), Tonoli et al. (2010), Pacheco-

Torgal, Jalali (2011), Jarabo et al. (2013), Melo Filho et al. (2013), Pereira et al. (2013) vêm 

mostrando a possibilidade de se utilizarem fibras vegetais para reforçar componentes 

construtivos estruturais e não estruturais e, assim, obterem-se produtos com custo reduzido e 

menos agressivos ao meio ambiente. 

Fibras de celulose conhecidas como polpa celulósica vêm sendo utilizadas pela indústria para 

a produção de fibrocimento em produtos como telhas de cobertura, painéis de vedação e 

painéis de revestimento (SILVA et al., 2009; JARABO et al., 2013). Entretanto, fibras 

vegetais em escala macro também tem sido estudadas, a fim de substituírem, ainda que 

parcialmente, fibras sintéticas como reforço de matriz cimentícia.  

Fibras vegetais ou fibras lignocelulósicas são disponíveis em abundância nos países em 

desenvolvimento e podem ser obtidas a partir de madeira, plantas anuais ou resíduos 

agroindustriais. O principal interesse no uso das fibras está relacionado às suas propriedades 

intrínsecas, disponibilidade, biodegradabilidade, baixo custo, baixa densidade, variedade de 

morfologia e razão de aspecto (ZAH et al., 2007, SGRICCIA et al., 2008, TONOLI et al., 

2009, MOON et al., 2011). 

Se comparadas às fibras de vidro, fibras vegetais possuem baixa resistência a tração e baixo 

peso específico, bem como, módulo de elasticidade e elongação na ruptura comparáveis, 

proporcionando assim, compósitos com propriedades semelhantes aos compósitos reforçados 
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com fibra de vidro (ZAH et al., 2007). O conjunto dessas propriedades as tornam apropriadas 

para reforço de matriz cimentícia (TONOLI et al., 2009) 

Nesse sentido, compilações baseadas em propriedades físico-mecânicas das fibras, 

possibilidade de cultivo no Brasil, custo e durabilidade no ambiente natural, realizadas por 

Tolêdo Filho et al. (2003) e Pacheco-Torgal e Jalai (2011) indicam que, dentre as fibras 

vegetais, fibras de coco verde e de sisal são adequadas para serem usadas como reforço de 

matriz cimentícia em componentes construtivos para construção civil. 

Compósito cimentício é um material produzido a partir de cimento hidráulico, possui matriz 

frágil, porosa e suscetível a fissuras. A inserção das fibras é de fundamental importância, pois 

elas tendem a aumentar a tenacidade e o desempenho do compósito no estágio pós-fissura.  

O compósito, ao invés de se romper subitamente após o início da fissuração da matriz, pode 

apresentar deformação pseudoplástica devido à presença das fibras que funcionam como 

pontes de ligação entre as regiões fissuradas (BENTUR; MINDESS, 1990, TOLÊDO FILHO 

et al., 2000). Por essa razão, Mehta e Monteiro (1994) afirmam que o reforço da matriz com 

fibras aumenta a versatilidade da argamassa como material de construção, propiciando um 

método efetivo para superar sua característica de fragilidade. 

Embora existam benefícios relacionados ao uso das fibras vegetais, há de se considerar sua 

natureza hidrofílica caracterizada pela presença de grupos hidroxila e outros grupos polares 

(AZWA et al., 2013). 

A absorção de água pelas fibras gera uma região com relação água/aglomerante elevada ao 

redor do reforço, a qual se revela mais porosa após a hidratação do cimento. Esse fato é 

provocado pela expansão das fibras que após desidratação durante a cura, retraem-se, 

descolando-se da matriz, causando microfissuração na zona de interface entre fibra e matriz 

(TONOLI et al., 2009). 
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Também há o ataque e a destruição da lignina e da hemicelulose por parte dos álcalis 

presentes na água dos poros da matriz cimentícia, comprometendo a integridade da fibra. 

Além disso, pode ocorrer a mineralização das fibras, associada à migração de hidróxido de 

cálcio da matriz para o lúmen, vazios e paredes das fibrilas, causando redução no 

desempenho mecânico e na durabilidade (TOLÊDO FILHO et al., 2000). A destruição da 

lignina e hemicelulose, e a mineralização da fibra, bem como o hidróxido de cálcio podem 

ser considerados, respectivamente, como sendo os mecanismos e o agente de degradação da 

fibra vegetal em compósitos cimentícios. 

Nesse sentido, Melo Filho e colaboradores (2013) propõem dois mecanismos para a 

degradação das fibras: um secundário e menos severo provocado pela remoção de 

hemicelulose e lignina devido a elevada alcalinidade da matriz, e outro principal e mais 

agressivo ocasionado pela deposição de cristais de hidróxido de cálcio na superfície, que 

levam ao processo de mineralização dos lúmens, vazios e paredes das fibras. 

 O conjunto desses fatores é responsável pela diminuição na capacidade de realização de 

pullout pelas fibras e consequentemente na durabilidade do compósito ao longo do tempo, 

visto que sua resistência mecânica e tenaciadade são reduzidas. Deve-se salientar que a 

extensão do ataque alcalino da matriz à fibra depende do tipo de fibra, composição e 

porosidade da matriz, bem como, ambiente de degradação (TOLÊDO FILHO et al., 2000).  

Mohr e colaboradores (2005) corroboram os autores supracitados e argumentam que 

compósitos cimentícios reforçados com polpa de celulose não branqueada, ou seja, com 

maior teor de lignina, tiveram degradação mais lenta durante exposição a ciclos de imersão e 

secagem, que aqueles produzidos com celulose branqueada. Isso sugere que, apesar da 

degradação da lignina presente nas fibras não branqueadas, ela desempenha importante papel 

na proteção das cadeias da celulose, chegando a preservá-las de uma degradação precoce. 
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Dado o desempenho pouco satisfatório de compósitos cimentícios reforçados com fibras 

vegetais em razão da baixa aderência com a matriz, e durabilidade reduzida em presença de 

meio alcalino e umidade, pesquisas tem sido realizadas com o intuito de reverter esse quadro, 

através de modificação da matriz, carbonatação e tratamentos prévios das fibras. 

O uso de materiais pozolânicos tais como sílica ativa, escória de alto forno, cinza de casca de 

arroz, dentre outros, tem sido estudados como subtituição parcial de cimento a fim de reduzir 

a alcalinidade da matriz cimentícia e, com isso, aumentar a durabilidade das fibras. Mohr e 

colaboradores (2005) citam a minimização na degradação dos compósitos com substituição 

parcial de cimento por sílica ativa, após ciclos de molhagem e secagem. Tolêdo Filho et 

al.(2003) destacaram a eliminação da perda de tenacidade de compósitos substituindo 45% do 

cimento por sílica ativa.  

Silva e colaboradores (2009) estudaram compósito reforçado com fibras de sisal produzido 

com matriz de baixo teor de cimento e hidróxido de cálcio para minimizar a degradação da 

fibra, e observaram alto módulo na região elástica. 

Entretanto, em alguns casos a baixa alcalinidade por meio de modificação da matriz não é 

suficiente para minimizar a degradação à hemicelulose e lignina. O uso da carbonatação 

acelerada tem sido utilizada como método auxiliar à modificação da matriz para aumentar a 

durabilidade de compósitos (AGOPYAN et al., 2005; TONOLI et al., 2010). Pacheco-Torgal, 

Jalali (2011) apontam que a carbonatação aumenta a resistência e reduz a absorção de água. 

Tolêdo Filho et al. (2003) observaram significativo aumento na durabilidade de compósitos 

reforçados com fibras após exposição à atmosfera de dióxido de carbono. 

Outra abordagem em busca de aumentar a durabilidade das fibras e melhorar a interação entre 

fibra-matriz é o uso de tratamentos prévios que podem ser químicos, físicos e/ou térmicos, 

como pode ser observado em estudos de Juárez et al. (2007), Bilba e Arsene (2008), Tonoli et 

al. (2009), Motta et al. (2010), Claramunt et al. (2011). 
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Alguns tratamentos como, por exemplo, esterificação, eterificação, formação de uretano, 

dentre outros, bloqueiam os grupos hidroxila reativos, reduzindo assim, o número de pontes 

de hidrogênio entre a fibra e a matriz cimentícia, resultando em menor absorção de água e 

melhora das propriedades mecânicas do compósito (TONOLI et al., 2009). O uso de 

compostos orgânicos como óleos vegetais reduzem parcialmente a mineralização da fibra 

(PACHECO-TORGAL, JALALI, 2011). 

Tolêdo Filho e colaboradores (2003) recomendam a imersão das fibras em sílica ativa. Bilba 

e Arsene (2008) observaram que o tratamento com silano é um bom método para aumentar a 

durabilidade de concreto reforçado com fibras.  Tratamento com silano também foi realizado 

por Tonoli et al. (2009). Os autores obtiveram compósito com boa adesão fibra-matriz e uma 

redução significativa na hidrofilicidade da fibra. 

A compressão da fibra sob temperatura de 120, 160 e 200
o
C leva ao aumento da rigidez da 

fibra e à redução da absorção de umidade (MOTTA et al., 2010). Juárez e co-autores (2007) 

realizaram tratamento das fibras com parafina e observaram redução na absorção de água e 

manutenção da resistência a tração após um ano de exposição a umidade e ao ambiente 

alcalino. 

Claramunt et al. (2011) realizaram tratamento térmico conhecido como hornificação em 

algodão e polpa kraft de celulose e observaram maior durabilidade de compósitos, pois houve 

perda apenas parcial na capacidade de reforço das fibras. 

O tratamento proposto nesse estudo é uma técnica de modificação superficial conhecida 

como polimerização com plasma frio de metano, que tem a finalidade de tornar a superfície 

da fibra vegetais menos hidrofílica para que, com isso, seja viável seu uso como reforço de 

matriz cimentícia.  
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O uso da tecnologia de plasma no tratamento de fibras vegetais teve início com modificações 

na superfície de fibras de celulose com plasma de flúor com o objetivo de melhorar sua 

hidrofobicidade (BELGACEM, GANDINI, 2005).  

A polimeração é um tipo específico de química de plasma, que envolve reações entre 

espécies do plasma, entre espécies do plasma e espécies presentes na superfície do substrato, 

e entre espécies da própria superfície a ser tratada (SHOHET, 1991).  

O plasma de metano é formado pela colisão de elétrons com as moléculas do gás que se 

fragmentam formando CH3, CH2, CH, C e que se interagem e reagem entre si produzindo 

radicais alcanos de caráter hidrofóbico possibilitando com isso melhorar a molhabilidade, 

adesividade e hidrofobicidade da superfície das fibras (KADO et al., 2003; HE et al., 2004). 

 

2 Objetivo 

Esse capítulo tem como objetivo descrever o estudo da durabilidade das fibras de coco verde 

e de sisal, sem tratamento e tratadas com plasma frio de metano durante 10 e 20 min, após 

serem submetidas a degradação em solução saturada de cimento Portland, a fim de se 

identificar os agentes e os mecanismos de degradação. 

 

3 Materiais e Métodos 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Fibras vegetais 

Na realização desse trabalho foram usadas fibras de coco verde e de sisal, que foram, 

submetidas a 10 e 20 min de tratamento com plasma frio de metano. Fibras de coco verde 
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foram cedidas pela empresa Coco Verde, localizada na cidade do Rio de Janeiro, RJ e as 

fibras de sisal são provenientes do município de Pocinhos, PB. 

 

3.1.2. Cimento Portland 

O cimento Portland comum do tipo CP V-ARI (marca CAUÊ)  foi utilizado no trabalho por 

ser composto de baixo teor de calcário e por não possuir adição de material pozolânico ou 

escória de alto forno. Esse fato favorece o estudo dos mecanismos e dos agentes de 

degradação da fibra em ambiente de elevada alcalinidade, visto que os materiais pozolânicos 

reduzem tanto o conteúdo de hidróxido de cálcio quanto o pH do cimento hidratado. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Tratamento com plasma frio de metano 

O tratamento das fibras de coco verde e sisal foi realizado conforme procedimento detalhado 

no Capítulo 1, item 3.2.1. 

 

3.2.2 Degradação das fibras de coco verde e de sisal em solução saturada de cimento 

Portland 

O comportamento das fibras de coco verde e sisal sem tratamento e tratadas durante 10 e 20 

min com plasma frio de metano foi avaliado por meio do ensaio de degradação em solução 

saturada de cimento Portland comum, do tipo CP V-ARI. Conforme análises de XPS e 

molhabilidade das fibras sem tratamento e com tratamento apresentadas nas Tabelas 2 e 4 do 

Capítulo 1, os tempos de tratamento de 10 e 20 min constituíram as melhores e as piores 

condições encontradas, simultaneamente, para as fibras de sisal e coco verde, 
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respectivamente, devido à redução na hidrofilicidade da superfície das fibras de sisal, e ao 

aumento na hidrofilicidade apresentada pela superfície das fibras de coco verde. 

A metodologia adotada foi adaptada a partir de Ramakrishna e Sundararajan (2005). Como 

parte de um estudo preliminar, fibras sem tratamento foram utilizadas para avaliação da 

melhor condição de tempo em que ficariam expostas à solução cimentícia. Inicialmente foi 

testado o tempo de 15 dias por meio do ensaio mecânico e foi observada queda na resistência 

à tração entre as fibras não degradadas e degradadas, tanto para fibras de coco verde quanto 

para fibras de sisal. O segundo tempo testado foi de 30 dias, e apesar de também ter 

apresentado queda significativa na resistência quando comparadas àquelas não degradadas, 

não foi observada diferença estatisticamente significativa entre fibras envelhecidas durante 15 

e 30 dias. Assim, o tempo escolhido para ambas as fibras estudadas foi de 15 dias. 

Quinze fibras (sem tratamento e tratadas) com o comprimento de 80 mm foram mantidas 

imersas nessa solução (300 mL de ágia deionizada e 1,5 g de cimento) em um balão de vidro, 

com fundo chato e três bocas fechadas por rolhas, durante 15 dias em temperatura de 60
o
C ± 

1
o
C e pH controlado por pHmetro (Digimed, modelo DM-23, DME-CV1) variando entre 11 e 

12. Após o período de degradação, as fibras foram retiradas do balão e mantidas por 24 h em 

estufa com circulação forçada de ar (Marconi, modelo MA035) a 60C.  

 

3.3 Caracterização das fibras após  degradação em solução saturada de cimento 

Portland 

 

2.3.1 Caracterização mecânica 

A caracterização mecânica das fibras de coco verde e sisal sem tratamento e com tratamento 

após serem submetidas à degradação em solução saturada de cimento Portland foi realizada 

conforme procedimento detalhado no Capítulo 1, item 3.2.2.2.1. 
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2.3.2 Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

Modificações na estrutura química, bem como, deposição de hidróxido de cálcio no interior  

das fibras de coco verde e sisal sem tratamento e com tratamento após degradação em 

solução saturada de cimento Portland com cimento foram avaliadas através de espectros de 

FTIR utilizando micro-FTIR (IlluminatIR - Smiths Detection) em modo reflexão total 

atenuada (ATR). Para cada amostra foram realizadas 64 leituras em uma área de 50 x 50 µm
2
, 

na região do infravermelho compreendida entre os comprimentos de onda 4000–650 cm
-1

. 

 

2.3.3 Análise termogravimétrica (TGA) 

As fibras de coco verde e sisal sem tratamento e envelhecidas foram estudadas por meio de 

TGA, a fim de investigar possíveis degradações nas fibras em virtude do processo de 

degradação em solução saturada de cimento. A análise das fibras foi realizada na Faculty of 

Forestry da University of Toronto, por meio de equipamento TGA Q500 V6.7 Build 203 sob 

atmosfera de nitrogênio, taxa de aquecimento de 10
o
C/min, intervalo de 25 a 800

o
C e fluxo 

de gás constante de 20 mL/min.  

 

2.3.4 Microscopia eletrônica de varredura 

Micrografias da superfície das fibras de coco verde e de sisal sem tratamento e com 

tratamento após degradação em solução saturada de cimento Portland foram obtidas no modo 

elétrons retroespalhados em microscópio eletrônico de varredura da marca Hitashi (TM-

3000) no Laboratório Multiusuários da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

da USP. O microscópio opera em baixo vácuo e atua em um modo de varredura conhecido 

por charge-up reduction mode que reduz o vácuo dentro da câmara e o ar restante evita o 

carregamento da superfície. Através desse sistema é possível realizar análises sem a 
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necessidade de recobrimento superficial, assim, para aquisição das imagens as amostras de 

fibra foram apenas coladas em fita de carbono. 

 

3. Discussão dos resultados 

 

3.1 Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

As fibras de coco verde e sisal sem tratamento e tratadas com plasma frio de metano após 

degradação por 15 dias em solução saturada de cimento Portland foram submetidas à técnica 

FTIR a fim de se observarem modificações estruturais, bem como, a deposição de hidróxido 

de cálcio, conhecido pela mineralização do lúmen e vazios da fibra (TOLÊDO FILHO et al., 

2000; MOHR et al., 2005; MELO FILHO et al., 2013). No espectro de FTIR o hidróxido de 

cálcio Ca(OH)2 é caracterizado pelas vibrações de estiramento das hidroxilas (OH) no 

comprimento de onda aproximado de 3643 cm
-1

 (LEGODI et al., 2001; DJOUANI et al., 

2011). 

Os espectros para as fibras de coco verde e sisal, sem tratamento e tratadas, envelhecidas por 

15 dias são apresentados nas Figuras 28 e 29, sendo possível observar-se mudanças 

significativas, principalmente, na região do infravermelho correspondente às bandas de 

absorção nos comprimentos de onda entre 1800-1200 cm
-1

. 

Para ambos os tipos de fibra (coco verde e sisal), pode-se destacar o desaparecimento da 

banda próxima a 1720 cm
-1

, correspondente à vibração de estiramento não conjugado das 

ligações C=O presente nas xilanas da hemicelulose (SAIN, PANTHAPULAKKAL, 2006; 

TROEDEC et al., 2008; ROY et al., 2012). O desaparecimento desse pico indica a eliminação 

completa desse sensível componente da hemicelulose (CHENG et al., 2012), causada pela 

elevada alcalinidade da solução cimentícia, na qual a fibra ficou imersa por 15 dias. A 

hemicelulose é uma substância predominantemente amorfa e hidrofílica, fator que a torna 
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altamente sensível à degradação por álcalis e por calor (MORÁN et al., 2008; SPIRIDON; 

POPA, 2008; YANG; WYMAN, 2008). Comportamento semelhante foi observado por Melo 

Filho e colaboradores (2013), em fibras de sisal retiradas de compósito cimentício após 

exposição a 25 ciclos de molhagem e secagem. 
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Figura 28: Espectros de FTIR das fibras de coco verde após degradação em solução saturada de cimento 

Portland por 15 dias 

 

Maior atenção deve ser dada à banda de absorção próxima a 1420 cm-
1
, que corresponde à 

flexão simétrica da ligação -CH2 encontrada na celulose (ROY et al., 2012). Nas fibras de 

coco verde (sem tratamento e com tratamento) e sisal sem tratamento após degradação em 

solução saturada de cimento Portland houve intensificação nesse pico, que pode ser explicada 

pela relativa perda de material amorfo (hemiceluose e lignina) com consequente exposição da 

celulose. No entanto, para as fibras de sisal tratadas o mesmo padrão não é observado, pois 

com a maior hidrofobização da superfície da fibra causada pelo tratamento com plasma frio 

de metano, identificada pela redução na razão entre O/C (Tabela 2) e aumento no ângulo de 
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contato (Tabela 4), o processo de retirada desse material amorfo pela solução alcalina foi 

retardado e possivelmente maior quantidade desses componentes foram preservados. 

A diminuição dos picos nas bandas de absorção próximas a 1607 cm
-1

, nas fibras de coco 

verde e sisal (sem tratamento e tratadas) referentes à vibração do esqueleto aromático da 

ligação C=C e em 1235 cm
-1

 que corresponde ao estiramento do grupo acetil (C-O), ambos 

pertencentes à lignina, indicam sua redução, porém, não houve completa eliminação desse 

componente da fibra (TROEDEC et al., 2008; ROSA et al., 2010; ROY et al., 2012).  
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Figura 29: Espectros de FTIR das fibras de sisal após degradação em solução saturada de cimento Portland por 

15 dias 

 

Apesar das fibras terem permanecido imersas durante 15 dias em solução cimentícia, pode se 

afirmar que não houve deposição de hidróxido de cálcio em seu interior, visto que não foi 

identificada a banda de absorção na região próxima a 3643 cm
-1

 (LEGODI et al., 2001; 

DJOUANI et al., 2011). A redução dos compostos amorfos, hemicelulose e lignina, 
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observada após esse período também foi observada por Ramakrishna e Sundararajan (2005) 

após manter fibras de sisal, coco, juta e Hibiscus cannabinus durante 60 dias consecutivos em 

solução saturada de cal. Contudo, a redução e/ou eliminação desses compostos é comum em 

fibras submetidas a tratamento alcalino para polpação ou mercerização como pode ser 

observado, por exemplo, em Sain e Panthapulakkal (2006), Alemdar e Sain (2008), Sgriccia 

et al. (2008), Rosa et al. (2010) e Roy et al. (2012). 

A não deposição de hidróxido de cálcio no interior das fibras também pode ser observada nas 

imagens de microscopia eletrônica de varredura da seção transversal das fibras de coco verde 

e sisal envelhecidas, apresentadas nas Figuras 30 e 31. As micrografias foram obtidas a partir 

da região do rompimento da fibra submetida ao ensaio mecânico de tração axial, e dessa 

forma não foram lavadas antes da aquisição das imagens.  

 

 
Figura 30: Imagens de micrografia eletrônica de varredura da seção transversal das fibras de coco verde (sem 

tratamento e tratadas com plasma frio de metano – 10 e 20 min) após 15 dias de degradação em solução saturada 

de cimento Portland.  
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Figura 31: Imagens de micrografia eletrônica de varredura da seção transversal das fibras de sisal (sem 

tratamento e tratados com plasma frio de metano – 10 e 20 min) após 15 dias de degradação em solução 

saturada de cimento Portland.  

 

 

3.2 Análise termogravimétrica 

Como citado por Monteiro et al. (2012) e Rosli et al. (2013), estudos térmicos normalmente 

são realizados para identificar a degradação estrutural a fim de conhecer seu potencial como 

reforço em matrizes poliméricas, bem como, obter um maior entendimento sobre os efeitos 

de tratamentos em sua estrutura. Visto que análises de FTIR apresentadas nas Figuras 28 e 

29, e imagens de MEV (Figuras 30 e 31) não indicaram a presença de hidróxido de cálcio no 

interior das fibras de coco verde e sisal sem tratamento e com tratamento com plasma frio de 

metano, neste capítulo, as análises termogravimétricas foram realizadas apenas em fibras sem 

tratamento e após degradação em solução saturada de cimento a fim de investigar possíveis 

degradações nas cadeias de celulose causadas pela solução cimentícia. 

As curvas obtidas para fibras de coco verde e de sisal sem tratamento (Figuras 32 e 33) 

apresentam padrão de degradação comum aos materiais lignicelulósicos, com picos de 
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degradação relacionados, principalmente, à presença de umidade, hemicelulose, celulose e 

lignina. 

Os diferentes comportamentos térmicos da hemicelulose e celulose estão relacionados às 

diferentes estruturas químicas apresentadas por essas estruturas. A hemicelulose é ramificada, 

amorfa, com baixo grau de polimerização e possui degradação térmica na faixa de 

temperatura entre 147-335
o
C. Dentre as estruturas que compõem a hemicelulose, a xilana é a 

primeira a ser termicamente decomposta por ser mais sensível ao calor do que as polipentoses 

e polihexoses (CHENG et al., 2010; SANCHEZ-SILVA et al., 2012). 
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Figura 32: DTG das fibras de coco verde sem tratamento após 15 dias em solução saturada de cimento Portland 
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Figura 33: DTG das fibras de sisal sem tratamento após 15 dias em solução saturada de cimento Portland 

 

A celulose, estrutura semicristalina, com alto grau de polimerização, composta por ligações 

de hidrogênio intra e inter moleculares, possui degradação na faixa de temperatura entre 290-

390
o
C (SANCHEZ- SILVA et al., 2012). A pirólise da celulose é explicada de forma 

simplificada por Benítez-Guerrero et al. (2014) como um mecanismo de despolimerização 

das cadeias celulósicas. Por outro lado, a lignina, uma estrutura complexa, altamente 

interligada e ramificada, possui ampla faixa de degradação (200-700
o
C), por causa da 

condensação das ligações químicas presentes nessa estrutura (MARTIN et al., 2010; 

SANCHEZ- SILVA et al., 2012; ABRAHAM et al., 2014). 

Após degradação em solução saturada em cimento Portland das fibras de coco verde e sisal 

houve um aumento significativo na temperatura máxima de degradação da hemicelulose e 

celulose, indicando maior estabilidade térmica das fibras. Maior temperatura de degradação 

da hemicelulose está relacionada com a eliminação da xilana pelo processo de degradação em 

meio alcalino (MORÁN et al., 2008; SPIRIDON; POPA, 2008; YANG; WYMAN, 2008). A 
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eliminação do pico em aproximadamente 1720 cm
-1

 nos espectros de FTIR apresentados nas 

Figuras 28 e 29 corroboram com esse resultado. Para as fibras de sisal sem  degradação que 

inicialmente apresentaram sobreposição dos picos de hemicelulose e celulose, após 

degradação foi observada melhor definição de ambos os picos devido à eliminação das 

xilanas. A sobreposição dos picos de hemicelulose e celulose também foi reportado para 

fibras de banana (GUIMARÃES et al., 2009), curauá (SPINACE et al., 2009) e jacitara 

(FONSECA et al., 2013). 

O aumento na temperatura máxima de degradação da celulose está relacionado ao aumento 

de sua estabilidade térmica (EZEKIEL et al., 2011) devido à redução dos componentes 

amorfos, como indicados pela eliminação e pela diminuição das bandas de absorção da 

hemicelulose e da lignina (1720, 1608, 1235 cm
-1

, respectivamente) (TROEDEC et al., 2008; 

ROSA et al., 2010; ROY et al., 2012), bem como na intensificação do pico da celulose (1421 

cm
-1

) (ROY et al., 2012) nos espectros de FTIR.  

Esse comportamento é esperado em fibras submetidas a tratamento alcalino como observado, 

por exemplo, em estudos de Alemdar e Sain (2008), Rosa et al. (2010), Ezekiel et al. (2011) e 

Rosli et al (2013).  

Confirmando as análises de FTIR e as imagens de microscopia, o fato das fibras terem 

permanecido 15 dias em solução de cimento Portland não propiciou o aparecimento de 

hidróxido de cálcio em seu interior. Na DTG o hidróxido de cálcio surge entre 370-470
o
C 

(MELO FILHO et al., 2013) e, conforme as Figuras 32 e 33, não existem evidências de picos 

diferentes daqueles apresentados pelas fibras sem degradação nessa faixa de temperatura.  

 

3.3 Análise mecânica  

É extensivamente reportado na literatura que a presença de hidróxido de cálcio no lúmen, 

paredes e vazios da fibra é o principal reponsável por sua mineralização no interior do 



 

71 
 

compósito e, consequentemente, pela perda de sua capacidade de reforço. Seguindo 

metodologia semelhante à utilizada na presente pesquisa, autores como, por exemplo, Gram 

(1983), Tolêdo Filho et al. (2000) e Ramakrishna, Sundararajan (2005) observaram redução 

na resistência mecânica das fibras e atribuíram tal fato, principalmente, à cristalização do 

hidróxido de cálcio em seu interior. 

No entanto, como observado nos espectros de FTIR (Figuras 28 e 29), nas imagens da seção 

transversal obtidas por MEV (Figuras 30 e 31) e nas curvas de DTG (Figuras 32 e 33) não foi 

observada presença desse produto de hidratação do cimento no interior da fibra após 15 dias 

de experimento. Dessa forma, os resultados da análise mecânica das fibras estudadas serão 

discutidos com base na redução dos componentes hemicelulose e lignina pela elevada 

alcalinidade da solução cimentícia como indicado nas análises mencionadas. 

As Figuras 34 e 35 apresentam os valores de resistência à tração direta das fibras de coco 

verde e sisal sem tratamento e tratadas durante 10 e 20 min com plasma frio de metano. 

 

 
Figura 34: Resistência à tração das fibras de coco verde após 15 dias de degradação em solução saturada de 

cimento Portland 

 

Nas fibras de coco verde é possível observar que após 15 dias de degradação em solução 

saturada de cimento Portland houve redução na resistência à tração das fibras sem tratamento 
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e tratadas, sem diferença significativa entre as fibras que passaram pela degradação (Figura 

34). Contudo, como o tratamento com plasma frio de metano sobre as fibras de coco verde 

durante 10 e 20 min tornou a superfície das fibras mais hidrofílicas que aquelas sem 

tratamento (Tabelas 2 e 4), era esperado que após esse período sua resistência fosse inferior à 

das fibras sem tratamento. Mas, considerando o alto teor de lignina presente nessas fibras e o 

caráter hidrofóbico desse componente é provável que a superfície mais hidrofílica não tenha 

interferido no comportamento global da fibra. 

Os resultados de resistência à tração das fibras de sisal são apresentados na Figura 35. Apesar 

de ser observada redução na resistência após 15 dias de degradação em solução saturada de 

cimento Portland, as fibras tratadas exibiram valores superiores àquelas sem tratamento na 

mesma condição de degradação. Isso indica que o tratamento com plasma frio de metano 

durante 10 e 20 min retardou o processo de degradação alcalina da hemicelulose e lignina já 

indicado nos espectros de FTIR da Figura 29, visto que proporcionou uma superfície mais 

hidrofóbica do que aquela sem tratamento, como indicado nos resultados de XPS (Tabela 2) e 

molhabilidade (Tabela 4), apresentados no Capítulo 1.  

 

 
Figura 35: Resistência à tração das fibras de sisal após 15 dias de degradação em solução saturada de cimento 

Portland 
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É abordado na literatura que tratamentos alcalinos aumentam a resistência à tração das fibras, 

pois são removidos impurezas e componentes não celulósicos (hemicelulose e a lignina), 

frequentemente associados aos defeitos encontrados nas fibras em escala macroscópica 

(ALEMDAR; SAIN, 2008; MOON et al., 2011; ROY et al., 2012). Além disso, após 

tratamento alcalino as fibrilas aumentam a capacidade de se rearranjar ao longo da direção da 

tensão de deformação, pois as regiões interfibrilares se apresentam menos densas devido à 

menor quantidade de hemicelulose e lignina (ROY et al., 2012).  

Contudo, o aumento na resistência à tração depende do tempo de tratamento e da composição 

química da fibra. Nam et al. (2011) obtiveram aumento na resistência das fibras de coco 

imersas em solução de 5% de hidróxido de sódio durante 24 h, e queda após 72 h. Enquanto 

que Roy et al. (2012) observaram redução de 33% na resistência de fibras de juta tratadas 

com 1% de hidróxido de sódio após 4 h. Esse fato está relacionado à criação de defeitos na 

fibra pelo tratamento alcalino (ROY et al., 2012). Dessa forma a degradação em solução 

saturada de cimento Portland, atuando como tratamento alcalino não controlado, gerou 

defeitos na fibra (Figura 36) e o acúmulo de tensões nesses locais foi responsável pela 

redução em sua resistência. 

 

  
Figura 36: Defeitos apresentados nas fibras coco verde (a)  e sisal (b) após degradação em solução saturada 

de cimento Portland durante 15 dias. 
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Quanto ao módulo de elasticidade (Figura 37) após processo de degradação em solução 

saturada de cimento Portland por 15 dias é possível observar dois diferentes comportamentos 

envolvendo as fibras de coco verde tratadas durante 10 e 20 min. Pode-se observar que não 

existe diferença significativa entre as fibras sem tratamento e as envelhecidas sem tratamento 

e com 10 min de tratamento, assim como não existe diferença significativa entre as fibras 

controle e as fibras envelhecidas sem tratamento e tratadas durante 20 min. 

 

 
Figura 37: Módulo de elasticidade das fibras de coco verde após 15 dias de  degradação em solução saturada de 

cimento Portland 

 

Assim é possível afirmar que o módulo de elasticidade das fibras (sem tratamento e com 

tratamento) após degradação em solução saturada de cimento Portland se mantém inalterado 

quando comparados àquelas sem tratamento antes da degradação. Da mesma forma, o 

módulo de elasticidade das fibras de sisal (Figura 38) se mantém estatisticamente igual 

quando fibras sem tratamento são comparadas àquelas degradadas (sem tratamento e 

tratadas). 
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Figura 38: Módulo de elasticidade das fibras de sisal após 15 dias de  degradação em solução saturada de 

cimento Portland 

 

Visto que o módulo de elasticidade das fibras está fortemente relacionado à celulose e à 

inclinação de suas microfibrilas (THOMAS et al., 2011; ARDANUY et al., 2012), os 

resultados sugerem que as cadeias de celulose das fibras de coco verde e sisal não foram 

afetadas pela solução cimentícia. Como observado em estudos de Mohr et al. (2005) 

utilizando polpa de eucalipto branqueada e não branqueada (que ainda apresenta lignina) 

como reforço de matriz cimentícia, é provável que a lignina atue como material de sacrifício 

na preservação das fibrilas e consequentemente das cadeias celulósicas contra o meio 

alcalino, devido fundamentalmente ao seu caráter hidrofóbico (THOMAS et al., 2011). Os 

resultados do módulo de elasticidade corroboram os resultados apresentados nas análises 

termogravimétricas das Figuras 32 e 33 que indicam a preservação da celulose após os 15 

dias imersas em solução alcalina de cimento Portland.  

 

4 Considerações finais 

Este capítulo descreveu a degradação das fibras de coco verde e sisal sem tratamento e 

tratadas com plasma frio de metano (10 e 20 min) após 15 dias de imersão em solução 

saturada de cimento Portland, com a finalidade de identificar os agentes e mecanismos de 
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degradação (mineralização de hidróxido de cálcio no interior das fibras e degradação alcalina 

da hemiceluose e lignina pelo meio cimentício). A partir desse estudo, os seguintes 

comentários podem ser feitos: 

 Fibras de sisal tratadas com plasma frio de metano durante 10 e 20 min apresentaram 

maior durabilidade em meio alcalino quando comparadas àquelas não tratadas devido 

à redução na hidrofilicidade proporcionada pelo enxerto de grupos funcionais na 

superfície, como obervado nas análises de XPS (Tabela 2) e de molhabilidade (Tabela 

4). Os resultados de FTIR (Figura 29) indicaram que em função do tratamento as 

fibras apresentaram menor perda de material amorfo (hemicelulose e lignina) do que 

as fibras sem tratamento,visto que o tratamento com plasma tornou a superfície das 

fibras de coco verde mais hidrofílica, não foi observada diferença na durabilidade em 

meio alcalino entre fibras tratadas e sem tratamento; 

 Os resultados da análise mecânica apresentaram redução na resistência à tração das 

fibras de coco verde sem tratamento e com tratamento. Quanto às fibras de sisal, 

aquelas sem tratamento se mostraram menos resistentes do que as fibras tratadas 

devido menor hidrofilicidade da superfície. A redução na resistência das fibras de 

coco verde e sisal indica que o processo de degradação em solução saturada de 

cimento Portland, atuando como tratamento alcalino descontrolado, gerou uma série 

de defeitos nas fibras e o acúmulo de tensões nessas regiões foram responsáveis por 

essa diminuição; 

 Com relação ao módulo de elasticidade pode-se afirmar que permaneceu inalterado 

quando fibras de coco verde e sisal (sem tratamento e com tratamento) envelhecidas 

são comparadas às não envelhecidas. Como o módulo elástico é altamente dependente 

da celulose, a preservação dessa propriedade mecânica indica que a celulose não foi 

afetada pela alta alcalinidade da solução cimentícia. Esse fato é corroborado pelo 
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deslocamento para a direita do pico de máxima degradação da celulose apresentado 

nas DTGs das fibras sem tratamento envelhecidas (Figuras 32 e 33), indicando que 

houve aumento na temperatura de degradação e consequentemente aumento em sua 

estabilidade térmica em virtude da redução dos componentes amorfos. Além disso, o 

fato das fibras de coco verde tratadas apresentarem superfície mais hidrofílica não 

acelerou a degradação da celulose em meio alcalino, indicando que a grande 

quantidade de lignina presente na fibra ajudou a proteger as cadeias de celulose da 

alta alcalinidade do meio devido ao seu caráter naturalmente hidrofóbico. Assim é 

possível que a lignina atue como material de sacrifício retardando esse processo; 

 Os resultados apresentados mostraram que a metodologia utilizada na presente 

pesquisa viabilizou apenas o estudo do mecanismo de degradação das fibras pela 

redução de hemicelulose e lignina, não permitindo assim, o estudo do mecanismo 

mais agressivo originado pela deposição de hidróxido de cálcio no interior da fibra 

causando sua mineralização, comprometendo com isso sua capacidade de reforço. 

Nesse sentido, é provável que a metodologia utilizada não simule com precisão os 

fenômenos que ocorrem no interior dos compósitos. 

 

 

Conclusão final 

Os resultados obtidos indicam que o tratamento com plasma frio de metano além de preservar 

as características mecânicas que torna as fibras vegetais industrialmente interessantes, se 

mostra promissor para fins de redução na hidrofilicidade das fibras de sisal, por meio do 

enxerto de grupos funcionais hidrófobos em sua superfície; diferentemente do que foi 

identificado para as fibras de coco verde, que se apresentaram mais hidrofílicas após 

tratamento. Aliado a isso, após ensaios de degradação durante  15 dias em solução de cimento 
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Portland as fibras de sisal tratadas (10 e 20 min), por possuírem superfície menos hidrofílica, 

apresentaram processo de degradação alcalina da hemicelulose e lignina mais lento do que as 

fibras sem tratamento. Neste sentido, as fibras de sisal tratadas com plasma frio de metano 

durante 10 e 20 min se apresentam com grande potencial para uso como reforço de matriz 

cimentícia. No entanto, a metodologia proposta para o estudo dos mecanismos e agentes de 

degradação das fibras não proporcionou o estudo da mineralização pelo depósito de hidróxido 

de cálcio, considerado o agente de degradação mais severo das fibras no interior dos 

compósitos. Dessa maneira são necessários estudos mais detalhados de uma metodologia que 

simule fora do compósito todo esse processo de degradação.  
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