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RESUMO  

 

 

MEJIA, B. J. E. Compósitos cimentícios com polpa celulósica tratada por hornificação e 

curados por carbonatação acelerada. 2018. 192f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Zootécnica e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

O aproveitamento de fibras naturais como materiais de reforço em compósitos cimentícios é 

uma alternativa que apresenta potencial técnico, econômico, social e ambiental. Porém seu uso 

é limitado pela baixa durabilidade e estabilidade dimensional, refletidas na perda da capacidade 

de reforço das fibras em consequência da sua rápida degradação dentro da matriz de cimento. 

Para abordar esta situação, estudos ao redor do mundo mostraram que é possível aplicar 

tratamentos sobre as fibras e/ou matriz, modificando seu comportamento e obtendo resultados 

positivos. Dentro deste contexto, o presente estudo teve por objetivo aplicar e avaliar o efeito 

do tratamento de hornificação sobre polpas vegetais de eucalipto e pinus (não branqueadas) e 

do tratamento de carbonatação acelerada ou uso de adições pozolânicas sobre a matriz de 

cimento, alterando sua alcalinidade, buscando assim, maior durabilidade do material de reforço 

e otimizando o desempenho geral do compósito. Para atingir os objetivos propostos foram 

determinadas e analisadas propriedades físicas, morfologias e microestruturais das polpas antes 

e após do processo de hornificação. Posteriormente, em uma segunda etapa do trabalho, foram 

produzidos compósitos cimentícios com vistas em determinar o teor de reforço ótimo (6%, 8% 

e 10%) de polpas celulósicas (tratadas e não tratadas), curados por cura térmica sendo avaliados 

por meio da determinação de propriedades físico-mecânicas, microestruturais e de durabilidade. 

Seguidamente, em uma terceira etapa do trabalho, foram produzidos compósitos cimentícios 

com polpas celulósicas (tratadas e não tratadas) curados por carbonatação acelerada, sendo 

avaliados por meio da determinação de propriedades físico-mecânicas, microestruturais e de 

durabilidade. Na última etapa, foram avaliadas formulações de compósitos cimentícios 

reforçados com a polpa celulósica (tratada e não tratada) de melhor desempenho com adição de 

cinzas de casca de arroz ou resíduo de carvão ativado como material pozolânico, sendo 

avaliadas suas propriedades físico-mecânicas, microestruturais e de durabilidade. Os resultados 

obtidos permitem identificar que a hornificação gera modificações na estrutura interna das 

polpas reduzindo sua capacidade de absorção de água, estabilidade dimensiona, colapso do 

lúmen e incremento da rugosidade superficial sem ocasionar deterioração da sua estrutura ou 

componentes. No que concerne à influência da porcentagem de polpa de reforço aplicada, o 



desempenho das propriedades físico-mecânicas caiu proporcionalmente com o incremento da 

porcentagem de reforço, sendo este fenômeno acompanhado pela formação de aglomerações 

de polpas. Assim, os compósitos com 6% de reforço de polpas de eucalipto ou pinus se 

destacaram pelo desempenho. Em relação ao reforço com fibras hornificadas, foram obtidas 

melhoras no desempenho do módulo de ruptura e energia específica, com destacável 

conservação após do material ser envelhecido. Ao ser aplicada a cura por carbonatação 

acelerada sobre as matrizes, se obtiveram melhoras destacáveis na durabilidade das fibras e no 

desempenho mecânico antes e após do envelhecimento acelerado em relação aos compósitos 

curados por cura térmica. Estas melhoras foram mais representativas com o reforço de polpas 

hornificadas. O uso de substituição parcial do cimento por CCA mostrou o pior desempenho 

físico-mecânico. Por sua vez, a substituição de 25% de RCA permitiu alcançar melhoras no 

comportamento das propriedades físico-mecânicas das matrizes, especialmente com o reforço 

com a polpa hornificada.   

 

 

Palavras - chave: cura carbonatada, durabilidade, hornificação, adições pozolânicas, 

fibrocimento, polpas celulosicas.  

  



ABSTRACT 

 

MEJIA, B. J. E. Cementitious composites with cellulose pulp treated by hornification and 

cured by accelerated carbonation. 2018. 192f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootécnica 

e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

The use of natural fibers as reinforcement materials in cement composites is an alternative that 

offers technical, economic, social and environmental potential. But their use is limited by its 

low durability and dimensional stability, reflected in a building capacity loss as result of its 

rapid degradation within the cement matrix. To address this situation, studies around the world 

show that it is possible to apply treatments on the fibers and/or the matrix, thus, modifying their 

behavior and obtaining positive results. Within this context, this study aimed to implement and 

evaluate the effect an hornification treatment on eucalyptus and pine kraft pulps (unbleached); 

and an accelerated carbonation treatment or use pozzolanic additions on the cement matrix that 

changes its alkalinity, seeking thus, greater durability of the reinforcing material, optimizing 

the overall performance of the composite. To achieve the proposed objectives, the physical, and 

microstructural morphologies of the pulps were determined and analyzed before and after the 

hornification process. Then, in a second stage of the work, cementitious composites were 

produced with a view to determining the optimal reinforcement content (6%, 8% and 10%) of 

cellulosic pulps (treated and untreated), cured by thermal curing, being evaluated by the 

determination of its durability, physical-mechanical and microstructure properties. 

Subsequently, in a third stage of the work, cementitious composites were developed with 

cellulose pulps (treated and untreated) and cured by accelerated carbonation, being evaluated 

by the determination of its durability, physical-mechanical and microstructure properties. In the 

last stage, formulations of cementitious composites reinforced with cellulose pulps (treated and 

untreated) of better performance were evaluated with the addition of rice husk ash (CCA) or 

activated coal mining waste (RCA) as pozzolanic material, being evaluated their physico-

mechanical, microstructural and durability properties. Therefore, we expected to obtain a 

cement matrix of low alkalinity and a reinforcing fiber with lower capacity for water absorption 

and higher dimensional stability, which acting together would achieve a superior mechanical 

performance as well as a longer durability over time. The obtained results allow to identify that 

the hornification generates modifications in the internal structure of the pulps reducing its 

capacity of water absorption, stability, lumen collapse and increase surface roughness without 

causing deterioration of its structure or components. Regarding the influence of the percentage 



of reinforcing pulp applied, the performance of the physical-mechanical properties fell 

proportionally with the increment of the reinforcement percentage, being this phenomenon 

accompanied by formation of agglomerations of pulps. Thus, the composites with 6% 

reinforcement of pulps of eucalyptus or pinus stood out by the performance. In relation to the 

reinforcement with hornificated fibers, the performance of the modulus of rupture and specific 

energy were obtained, with detachable conservation after the material was aged. When 

accelerated carbonatation curing was applied to the matrices, the durability of the fibers and the 

mechanical performance before and after the accelerated aging were obtained in relation to the 

heat curing composites. These improvements were more representative with the reinforcement 

of hornified pulps. The use of partial cement substitution by CCA showed the worst physico-

mechanical performance. On the other hand, the substitution of 25% or RCA allowed to achieve 

improvements in the behavior of the physical-mechanical properties of the matrices, especially 

with the reinforcement with the hornified pulp. 

 

 

Keywords: carbonated cure, durability, hornification, pozzolanic additions, fiber cement, 

cellulosic pulps. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A demanda de materiais de construção a nível mundial aumenta após cada ano, ocasionando 

um maior consumo de recursos e geração de resíduos, e em consequência aparecem exigências 

a nível mundial em relação a temas de sustentabilidade ambiental e saúde pública, que geram 

uma imensa pressão social e política sobre o setor dos materiais e da construção civil. Por isto, 

a inovação tecnológica por meio do desenvolvimento de materiais não convencionais que 

atendam às necessidades do mercado atual e que respondam às características técnicas dos 

materiais tradicionais mostra-se fundamental, com um potencial de impacto enorme.  

Neste contexto, atualmente os produtos de cimento reforçados com fibras constituem um 

material de amplo uso. Neste tipo de produtos eram normalmente utilizadas fibras minerais e 

mais recentemente, fibras sintéticas poliméricas como material de reforço para otimizar o 

desempenho frágil da matriz inorgânica. Porém, por um lado, o uso de fibras minerais pode 

provocar impactos negativos sobre a saúde humana (RISTIC et al., 2011), ocasionando o total 

ou parcial banimento de seu uso em muitos países (BENTUR; MINDESS, 2007).  Por outro 

lado, as fibras sintéticas têm um custo comercial elevado (ALMEIDA et al., 2013) e em seu 

processo produtivo há um alto consumo de insumos e energia (SANTOS et al., 2015a). Diante 

desse contexto, estudos são desenvolvidos visando o aproveitamento de fibras de origem 

vegetal como componente de reforço em produtos de fibrocimento (FARUK et al., 2014; Saba 

et al., 2016), uma vez que este tipo de material alternativo apresenta um conjunto de benefícios 

atraentes em diversos campos como o econômico, técnico, ambiental e estratégico 

(SATYANARAYANA et al., 2009; CLARAMUNT et al., 2011; MOON et al., 2011; CAO et 

al., 2016; LUNA et al., 2016). 

O uso deste tipo de fibras que estão distribuídas pela matriz de cimento é fundamental para 

o adequado comportamento do produto, pois estas possibilitam um progresso no desempenho 

mecânico do material, atingindo uma maior resistência mecânica, permitindo sua tenasificação 

e ductilidade (CLARAMUNT et al., 2016), além de contribuir com a prevenção e redução de 

propagação de fissuras (SHOKRIEH et al., 2015).  

Infelizmente, mesmo com todos os benefícios e potencialidades que concebe o uso de fibras 

vegetais em compósitos cimentícios, elas apresentam sérias limitações, a saber: 1- degradação 

do material celulósico ocasionado pela elevada alcalinidade das matrizes cimentícias (TIAN et 

al., 2016); 2- pobre qualidade da interface entre fibra-matriz, que surge como resultado da 
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capacidade de absorção de água das fibras, provocando uma variação dimensional que facilita 

o descolamento da fibra da matriz, possibilitando a formação de espaços vazios nesta interfase 

(CLARAMUNT et al., 2011; TONOLI et al., 2011a).  

Considerando esta situação, diversas alternativas são estudadas e propostas visando limitar 

esta problemática, sendo que as mais promissoras podem ser categorizadas em 2 tipos: 1- 

tratamentos que são aplicados diretamente sobre as fibras vegetais antes de sua inclusão à massa 

do compósito com a finalidade de modificar sua superfície; 2- tratamentos que pretendem 

modificar a composição química da matriz, diminuindo sua alcalinidade até um pH neutro ou 

perto da neutralidade (LUNA et al., 2016).  

Em relação aos tratamentos sobre as fibras destaca-se o processo da hornificação, cuja 

definição mais aceitada o descreve como um conjunto de fenômenos físico-químicos que ocorre 

durante a remoção de água das fibras, gerando mudanças na estrutura da sua parede celular 

(KOHNKE et al., 2010). Tais alterações limitam sua capacidade de inchamento, restringindo 

assim, sua variação dimensional (HRIBERNIK et al., 2016).  

Já em relação dos tratamentos sobre a matriz, destacam-se o processo de carbonatação 

acelerada e a substituição parcial da matriz por adições pozolânicas. Ambas alternativas se 

caracterizam por uma série de reações químicas com os produtos de hidratação do cimento bem 

seja com o dióxido de carbono no caso da carbonatação (CORREIA et al., 2015a) ou com o 

material pozolânico no caso da adição (XU et al., 2012; MARMOL et al., 2013; WEI; MEYER, 

2016), conseguindo assim, diminuir o ambiente básico da matriz cimentícia, favorecendo a 

durabilidade da fibra ao longo do tempo (TONOLI et al., 2010a; PEREIRA et al., 2013), além 

de permitir melhoras nas propriedades físicas e mecânicas do material (LESTI et al., 2013; 

BEHNOOD et al., 2015). 

O uso de forma combinada dos tratamentos anteriormente mencionados sobre a fibra e 

matriz, projeta-se como uma alternativa de alto potencial para obter um material de desempenho 

físico-mecânico adequado, que atenda às necessidades de uso dos produtos de fibrocimento. A 

hornificação proporciona estabilidade à fibra, garantindo uma melhor interface da fibra com a 

matriz e a carbonatação acelerada ou a adição de matérias pozolânicos reduz a alcalinidade da 

matriz, o que preserva as fibras vegetais de reforço, provocando assim, um incremento de 

durabilidade do compósito de fibrocimento, além de permitir atingir uma melhora no 

desempenho mecânico.   
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 
 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de compósitos cimentícios 

produzidos com polpas celulósicas hornificadas de eucalipto e pinus não branqueadas e 

submetidos ao processo de cura por carbonatação acelerada ou com cura térmica e substituição 

parcial do cimento por materiais pozolânicos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Avaliar propriedades físico-químicas e microestruturais de polpas celulósicas de eucalipto 

e pinus (não branqueadas) antes e após o tratamento por hornificação; 

• Determinar a porcentagem ótima de reforço de polpas de pinus e eucalipto não 

branqueadas, não hornificadas e hornificadas para compósitos cimentícios curados pelo 

processo de cura térmica através do desempenho físico-mecânico, e microestrutural; 

• Estudar o desempenho físico-mecânico, microestrutural e durabilidade de compósitos 

cimentícios reforçados com polpas de pinus e eucalipto não branqueadas, não hornificadas 

e hornificadas e curados pelo processo de carbonatação acelerada antes e após 

envelhecimento acelerado; 

• Estudar o desempenho físico-mecânico, microestrutural e durabilidade de compósitos 

cimentícios com cura térmica, reforçados com a polpa hornificada de melhor desempenho, 

com substituição parcial por cinzas de casca de arroz e resíduo de carvão ativado como 

material pozolânico antes e após envelhecimento acelerado. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 História da evolução dos compósitos reforçados  

 

O processo para elaboração de fibrocimentos apresenta grande similaridade ao processo 

aplicado na elaboração de papel. Isto ocorre, pois Ludwig Hatschek, no final do século XIX, 

ajustou a metodologia da indústria papeleira para à fabricação de fibrocimento, denominado de 

processo de Hatschek em homenagem ao seu autor (IKAI et al., 2010). Basicamente, produtos 

de fibrocimento fabricados a partir do processo Hatschek são considerados um material 

laminado, curado e com uma porcentagem específica de fibras de reforço (KUDER; SHAH, 

2010). 

Esta tecnologia é usada principalmente para elaborar produtos de fibrocimento tanto planos 

como ondulados para revestimento de construções, tubulações de água, de águas residuais 

(JAMSHIDI; RAMEZANIANPOUR, 2011) e recipientes de água (IKAI et al., 2010), e é na 

atualidade a mais aproveitada ao redor do mundo para esta finalidade (DIAS et al., 2010; 

PIZZOL et al., 2014a; DRELICH et al., 2015). Seu êxito se reflete em um mercado mundial 

onde uma porcentagem superior a 80% dos produtos vendidos são baseados no princípio 

Hatschek (IKAI et al., 2010), como resultado das caraterísticas interessantes dos produtos 

produzidos, como sua alta qualidade, homogeneidade constante (DIAS et al., 2010), resistência 

ao fogo, menor facilidade de descoloração e não susceptibilidade ao ataque de insetos (KUDER; 

SHAH, 2010). Tem sido realizadas pesquisas ao redor do mundo tentando desenvolver e incluir 

no mercado metodologias alternativas ao processo Hatschek (e.g. BAROONIAN et al., 1986; 

TAKASHIMA et al., 2003), algumas com bons resultados. 

O desenvolvimento do processo Hatschek com a finalidade de melhorar seu desempenho e 

rendimento tem gerado, com o passar do tempo, uma série de mudanças que, mesmo assim, não 

modifica seus princípios fundamentais (IKAI et al., 2010). Essencialmente, o processo consiste 

em elaborar uma suspenção aquosa com cimento, fibras de reforço e aditivos minerais (NEGRO 

et al., 2005; DIAS et al., 2010), a qual é transferida a tanques com cilindros equipados com 

tamises que coletam finas monopelículas do material sólido, facilitando a drenagem da maior 

quantidade de água e transportando-as até uma esteira continua, onde posteriormente são 

acumuladas várias monopelículas (empilhamento) originando uma manta de fibrocimento de 

espessura definida que passa para uma posterior etapa de prensagem (NEGRO et al., 2005; 

CORREIA et al., 2016). 
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As principais etapas do processo de Hatschek para fabricação de produtos de fibrocimento são 

mencionadas detalhadamente abaixo e esquematizado na Figura 1. A etapa inicial, consiste na 

formação de uma solução de água com as matérias primas sólidas (a) em quantidades 

específicas e com concentração baixa de sólidos (ao redor de 20% da massa total); sendo estas 

matérias primas: cimento (b), fibras de reforço sintéticas e/ou lignocelulosicas (c), aditivos 

minerais (d) e água (e). Seguidamente, na etapa (f) a suspenção é conduzida até as caixas de 

tamis (tanques), providas de cilindros rotativos (g), onde o material sólido deposita-se na 

superfície. Na próxima etapa (h) é removido o material dos tamises através de uma esteira de 

feltro, formando assim uma mono placa de fibrocimento, a qual é submetida a vácuo para retirar 

a umidade (i). A mono placa é transportada até o rolo formador ou prensa onde várias lâminas 

são empilhadas para formar uma manta de fibrocimento (j), que logo após será cortada (k) e 

colocada em moldes planos ou planos (l) e submetida à cura para finalizar o processo (DIAS et 

al., 2010). 

 

Figura 1 - Reprodução esquemática do típico processo Hatschek para fabricação de 

fibrocimento. 

 

Fonte: (Adaptado de DIAS et al., 2010). 

 

Historicamente, no início a formulação mundialmente mais utilizada para produzir 

fibrocimentos incluía como reforço as fibras minerais, especificamente as fibras de amianto 

(KUDER; SHAH, 2010). O amianto é o nome utilizado para descrever o grupo de silicatos 

fibrosos (BLANCO et al., 2010), que a sua vez pode ser dividido em serpentinas (filosilicatos) 

subdivididos em crisotila, lizardita e antigorita; e anfibólios (silicatos de cadeia) (RISTIC et al., 

2011), onde aproximadamente o 95% das fibras de amianto utilizadas como reforço de materiais 

derivam da crisotila (Mg3Si2O5(OH)4) (BASSANI et al., 2007). 
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O uso deste mineral como reforço era comum, devido a uma série de características 

favoráveis que chamou a atenção da indústria de fibrocimento, sendo as mais representativas: 

à resistência mecânica e durabilidade da fibra, notória resistência química e física, resistência 

ao intemperismo e combustibilidade, positivo custo-benefício (PAKRAVAN et al., 2012), boa 

dispersão, boa adesão com a matriz (BENTUR; MINDESS, 2007), compatibilidade com matriz 

cimentícia (BLANCO et al., 2010) e baixa condutividade elétrica (BASSANI et al., 2007).  

Mesmo considerando todas as suas vantagens, seu uso está sujeito a problemáticas 

relacionadas com seu caráter perigoso para a saúde humana (COUTTS, 2005; KUDER; SHAH, 

2010; RISTIC et al., 2011) como já foi amplamente comprovado cientificamente (FORESTI et 

al., 2009). Segundo, a United States Environmental Protection Agency (EPA) (1988), materiais 

que possuam na sua composição fibras de amianto, representam um perigo potencial quando 

encontrados em estado friável, já que em consequência do tamanho dos filamentos individuais 

de amianto (≤0,1 µm), durante etapas como a produção, construção, manutenção ou remoção, 

são facilmente inalados até atingir os pulmões de operários ou usuários causando doenças a 

estes, como a asbestose (mesotelioma) (BASSANI et al., 2007; BENTUR; MINDESS, 2007). 

Como resultado desta situação, na época contemporânea seu uso foi limitado em muitos países 

e banido em outros (BENTUR; MINDESS, 2007). 

A partir das décadas de 60 e 70, o uso das fibras de amianto na indústria de materiais de 

fibrocimento começou a apresentar uma diminuição gradual em decorrência da imagem social 

negativa pelos seus riscos para a saúde como já mencionado anteriormente (BENTUR; 

MINDESS, 2007). Os registros indicam que na década de 80, a Alemanha foi o primeiro país 

europeu a adotar em seu ordenamento jurídico a diminuição do uso de amianto crisotila, 

atingindo uma redução de 40 a 50% em apenas 4 anos e conseguindo até o ano de 1990 que 

todos os seus materiais de construção fossem livres do mineral, além de apoiar a construção das 

primeiras fábricas (Eternit e Fulgurit) de telhas onduladas com reforço alternativo. Neste 

contexto, em meados dos anos 80, outros países aderiram a esta iniciativa e proibiram o 

aproveitamento de asbesto em fibrocimentos, sendo eles a Dinamarca, Noruega e Suécia, mas 

por outro lado, países como Espanha e França aderiram uma política de limitação e regulação 

do uso desses materiais. No final dos anos 80, ocorre a abertura do Livre Comércio na Europa 

Ocidental, tornando o cenário ideal para a coibição total ou parcial do comércio de materiais 

com amianto, incentivando assim, países como Áustria, Bélgica, Itália, Suíça e Holanda a adotar 

medidas diretas. Por sua vez, os países pertencentes a Europa Oriental, que comercializavam 

produtos com amianto para países de Europa Ocidental, sofreram uma forte queda em suas 

exportações forçando-os a mudar suas políticas internas (COUTTS, 2005). 
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Na história contemporânea, o Canadá que foi um país muito criticado pela sua política de 

comércio deste tipo de mineral (amianto), foi considerado até poucos anos atrás uns dos 

principais países exportadores, mas a partir do ano de 2012 alterou radicalmente suas políticas 

internas e paralisou completamente a mineração.  

No mercado atual, o panorama demonstra uma tendência cada vez maior ao declínio do 

aproveitamento deste material, no entanto alguns países em via de desenvolvimento ainda 

mineram, processam, fabricam e consomem produtos reforçados com amianto, com muita 

pressão pública e internacional contra, destacando-se países desenvolvidos e grandes potencias 

como Rússia e China, que ainda estão a favor do aproveitamento deste mineral. No ano de 2017 

a Rússia foi considerada a principal produtora e exportadora de amianto, a nível mundial com 

uma produção mineral estimada de aproximadamente 690.000 toneladas, seguido por 

Cazaquistão e China com ao redor de 210.000 e 200.000 toneladas respetivamente. Estima-se 

que foram extraídos mais de 1,3 milhões de toneladas no ano de 2017, das quais o Brasil com 

aproximadamente 12% (150.000 toneladas) está entre os principais produtores (USGS, 2018).  

Considerando o cenário mundial, sobressai uma circunstância preocupante onde claramente 

uma matéria prima específica está em poder de uma pequena quantidade de países. Esta situação 

gera uma dependência perigosa para os países consumidores, que somado à constante oposição 

internacional, podem ter dificuldade na aquisição deste material e sofrer em algum momento 

um desabastecimento e consequentemente desequilíbrio na sua economia (COUTTS, 2005).  

O processo Hatshek foi desenvolvido especificamente para utilizar fibras de asbesto. Porém, 

para o ano de 1981 já existia um processo produtivo ativo utilizando a metodologia Hatshek 

livre 100% de fibras de amianto, desenvolvido pela companhia australiana James Hardie 

Industries, a qual, além de pioneira na área, inovou ao vender sua tecnologia para cidades em 

todos os continentes (COUTTS, 2005). Hoje, segundo Ikai et al. (2010), partindo da tecnologia 

Hatschek, existem duas formas de produzir materiais livres de asbesto, sendo elas: a) produtos 

curados ao vapor e reforçados com fibras celulósicas (produtos autoclavados) para 

particionamento interno e revestimento externo; e b) produtos curados ao ar reforçados com 

uma mistura de fibras sintéticas e fibras celulósicas refinadas para telhas onduladas. 

 

3.2 Fibras celulósicas 

 

Existem diversas fontes de fibras vegetais, sendo algumas delas o algodão, cânhamo, 

curauá, linho, juta, sisal, entre outras. Além destas, existem aquelas fibras que derivam-se a 
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partir do cultivos (e.g. arroz, cana de açúcar, coco, milho, trigo), contudo, de forma geral a fonte 

de fibras mais utilizada a nível mundial são as madeiras (PEREIRA et al., 2015).  

Como resultado desta ampla variedade de tipos de fibras vegetais disponíveis, cada uma 

expõe uma determinada variação na sua microestrutura e composição química (BALEY et al., 

2006). Sendo estes fatores também influenciados por outras circunstâncias como o sistema de 

produção utilizado, lugar de cultivo, condições ambientais e do solo, idade e parte aproveitada 

da planta (MOHANTY et al., 2005; FARUK et al., 2014). Por outro lado, indiferentemente dos 

fatores anteriormente citados, as fibras vegetais apresentam uma série de componentes comuns 

entre elas, sendo os mais importantes a celulose, hemicelulose e lignina. Destacando-se a 

celulose, como o maior constituinte (THAKUR et al., 2016), com uma porcentagem em massa 

que varia entre 40 e 60%, seguindo de hemicelulose com 20 a 40% e lignina com 10 a 25% 

(SPINACE et al., 2011). Por esta razão, as fibras vegetais são comumente chamadas de fibras 

celulósicas ou lignocelulósicas. Como pode ser observado na Figura 2, cada fibra vegetal é 

constituída por uma elevada quantidade de fibrilas, e estas por sua vez, são constituídas por 

microfibrilas elementares de celulose (BALEY et al., 2006; WEI; MEYER, 2015). As fibrilas 

celulósicas são constituídas por uma série de paredes celulares, que encontram-se dispostas em 

formato de um cilindro concêntrico com uma cavidade central, em forma de canal que recebe 

o nome de lúmen (BOURMAUD; BALEY, 2012; THAKUR; THAKUR, 2014).  

Com um maior grau de detalhe, é estabelecido que cada fibrila apresenta 3 capas 

diferenciadas: i) lamela média; ii) parede celular primária; e iii) parede celular secundária, 

subdividida em parede secundária externa (S1), parede secundária média (S2) e parede 

secundária interna (S3). A lamela média é costituída principalmente por um conteúdo de 

pectina, hemicelulose e lignina, sendo a primeira encarregada de atuar como ligante entre as 

fibras, por sua vez, a parede celular primária é formada principalmente de polissacarídeos, como 

hemicelulose e arranjos desordenados de fibrilas de celulose, sendo que finalmente encontram-

se as paredes secundárias, encarregadas de conferir estabilidade mecânica a planta, compostas 

principalmente de microfibrilas de celulose cristalina (região cristalina) que estão organizadas 

em arranjos espirais. Estas microfibrilas expõem um diâmetro médio que varia entre 10 até 30 

nm e são aglomeradas por hemicelulose e lignina (região amorfa), obtendo como resultado um 

empacotamento de aproximadamente 30 até 100 cadeias de celulose (PEREIRA et al., 2015; 

WEI; MEYER, 2015). É relevante, que mesmo dentro da região cristalina, podem ser 

encontradas alterações das redes de interações intermoleculares e intramoleculares, além das 

orientações moleculares, gerando assim a formação de polimorfos ou alomorfos de celulose 

(MOON et al., 2011).  
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Figura 2 - Diagrama esquemático, microestrutura e estrutura molecular da parede celular das 

fibras vegetais. 

 
Fonte: (Adaptado de WEI; MEYER, 2015). 
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3.2.1 Principais componentes das fibras celulósicas  

 

3.2.1.1 Celulose 

 

A celulose, um dos componentes mais importantes das fibras lignocelulosicas e responsável 

pelas suas propriedades mecânicas, é um dos polímeros de maior abundância (LAVOINE et al., 

2012; GABR et al., 2014; MAZIAD et al., 2016), e exibe propriedades interessantes como 

biocompatibilidade, biodegradabilidade, baixo custo e baixa toxicidade (MAZIAD et al., 2016), 

além disso, representa uma importante matéria prima para muitas indústrias. 

A molécula de celulose (Figura 2), de fórmula química (C6H10O5), é um polímero linear 

rígido de hidrato de carbono, constituído a partir de subunidades de glicose, unidas a partir de 

ligações β-1.4, sendo a celubiose a sua unidade básica de repetição, que consta de duas unidades 

de anidrido de glicose (SIQUEIRA et al., 2010; WEI; MEYER, 2015). A celulose caracteriza-

se por expor um comportamento hidrofílico, em consequência dos três grupos hidroxilos em 

cada unidade repetida (SPINACE et al., 2011), estes grupos permitem a formação de ligações 

de hidrogênio que influem no direcionamento do empacotamento cristalino e contribuem no 

desempenho das propriedades físicas da celulose (JOHN; THOMAS, 2008). 

Seu grau de polimerização encontra-se ao redor de 10.000, podendo variar segundo sua 

origem (JOHN; THOMAS, 2008; LAVOINE et al., 2012). Este parâmetro indica o número de 

unidades estruturais repetidas, que forma moléculas mais longas e explica a origem do bom 

desempenho dos materiais celulósicos. Quando a molécula de celulose apresenta cadeia longa 

ou curta, é denominada respetivamente como α- celulose ou β-celulose, possuindo está última 

um grau de polimerização que oscila entre 15 até 90 (SMOOK, 2002).  

Existem 4 tipos de polimorfos de celulose, sendo eles: celulose I, II, III e IV. O tipo I, é a 

forma encontrada na natureza (celulose nativa), podendo exibir duas formas alomorfas, sendo 

elas Iα e Iβ. Por sua vez, o tipo II (celulose regenerada), é a forma cristalina mais estável e é 

alcançada após mercerização com hidróxido de sódio ou re-cristalização (SIQUEIRA et al., 

2010). Destaca-se que a celulose tipo I, apresenta uma disposição dos seus átomos em direção 

paralela e a tipo II em empacotamento antiparalelo (AULIN, 2009). O tipo III, se divide em IIII 

e IIIII, assim, ao submeter à celulose tipo I a tratamento com amônia é obtido o tipo IIII e pelo 

mesmo tratamento a partir da celulose tipo II é gerado o tipo IIIII. Finalmente, a celulose tipo 

IV é alcançada a partir da modificação da celulose tipo III (LAVOINE et al., 2012). 
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3.2.1.2 Hemicelulose 

 

A hemicelulose (Figura 2) compreende um grupo de polissacáridos encontrados nas paredes 

celulares das plantas que exercem a função de atuar como reforço, principalmente na parede 

primária e secundária. Caracteriza-se pela sua considerável variabilidade estrutural ligada 

fundamentalmente à espécie vegetal ou tipo de célula dentro da planta (tecido), por apresentar 

uma cadeia principal baseada em ligações β-1.4 com configuração equatorial (LE FLOCH et 

al., 2015), comportamento hidrofílico, é facilmente hidrolisada em ácidos e expõe solubilidade 

em meio alcalino (JOHN; THOMAS, 2008). Representa um grupo de polímeros heterogêneos 

que contêm principalmente diversos açúcares como D-xilopiranose, D-glucopiranose, D-

galactopiranose, L-arabinofuranose, D-manopiranose, ácido D-glucopiranosylurunic e ácido D-

galactopiranosyluronic, com menores quantidades de outros açúcares (ROWELL, 2012).  

A macromolécula de hemicelulose é o segundo maior constituinte químico das fibras 

vegetais, que embora pela indicação de seu nome, não é uma forma de celulose. Principalmente 

se destacam três diferenças fundamentais a respeito da celulose: i) a celulose contém apenas 

unidades 1,4-β-D-glucopiranose, por sua vez, hemicelulose contêm diversas unidades de 

açúcares diferentes; ii) a hemicelulose possui um considerável grau de cadeias ramificadas que 

contem grupos laterais pendentes originando seu caráter não cristalino, contrário da celulose 

que é um polímero linear; e iii) o grau de polimerização da hemicelulose é muito menor quando 

comparado com a celulose, podendo ser de 10 a100 vezes menor (JOHN; THOMAS, 2008).  

 

3.2.1.3 Lignina 

 

A lignina (Figura 2) é um dos constituintes fundamentais da biomassa celulósicas e a 

segunda macromolécula de maior presença na natureza (GADIOLI et al., 2014; GORDOBIL 

et al., 2016). É caracterizada pela sua estrutura molecular complexa, altamente ramificada, 

tridimensional e amorfa (ZENG et al., 2014; COGULET et al., 2016), apresenta uma elevada 

quantidade de grupos funcionais, principalmente grupos metoxilos, fenólicos e hidroxilo 

alifáticos (GORDOBIL et al., 2016). Ao contrário dos polissacarídeos, esta macromolécula 

apresenta diferentes tipos de ligações entre seus monômeros constituintes, além de grande 

quantidade de ramificações (LE FLOCH et al., 2015). A lignina é formada essencialmente por 

três unidades, sendo elas: guaiacil, siringil e unidades p-hidroxifenil ligadas por éter de arilo ou 

ligações C-C (ZENG et al., 2014).  
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Outras características destacáveis da lignina são sua resistência à degradação tanto 

bioquímica quanto química (LE FLOCH et al., 2015), caráter hidrofóbico (TEM; 

VERMERRIS, 2015), não é hidrolisada por ácidos, solubilidade em meio alcalino quente, 

facilmente oxidada e condensável com fenol (JOHN; THOMAS, 2008). 

Sua função é de atuar como ligante entre fibrilas e microfibrilas da parede celular 

(MOHANTY et al., 2005), onde várias capas deste polímero aromático envolve-se juntamente 

com a hemicelulose e celulose para formar o compósito que constitui a parede celulósica 

(KLEMM et al., 2005; THAKUR; THAKUR, 2014; ARDANUY et al., 2015; TEM; 

VERMERRIS, 2015). A rigidez da parede celular das plantas também é consequência da 

lignina, além de ter a função de ligação entre células, proporcionando assim uma estrutura com 

destacável resistência mecânica à compressão e ao impacto (PEREIRA et al., 2015; TEM; 

VERMERRIS, 2015).  

Na atualidade, o estudo e aprofundamento sobre a lignina é limitado devido à dificuldade 

de isolar a molécula fora das paredes da fibra em estado nativo (JOHN; THOMAS, 2008). 

 

3.2.2 Processo Kraft de polpação 

 

O processo de cozimento em solução alcalina teve início no ano de 1984 e é fundamentado 

no processo soda, o qual foi modificado para dar origem ao processo Kraft, que foi patenteado 

em 1884 e aplicado um ano mais tarde na Suécia. Este processo consolidou-se nos anos 

seguintes e teve continuidade até os dias atuais. O processo kraft, pela sua história, já é 

considerado uma tecnologia madura (ZAKZESKI et al., 2010) e é a forma de polpação química 

mais utilizada a nível mundial (EK, 2009). 

O processo de polpação pode ser químico ou termomecânico, sendo este último o menos 

utilizado pelo seu consumo de energia. A polpação química (Kraft) tem como principal objetivo 

individualizar as fibras de madeiras, onde são divididas em dois grupos, segundo sua origem: 

softwood (macias ou resinosas) obtidas de coníferas como pinos, abetos, etc; ou hardwood 

(duras ou folhosas) obtidas de eucalipto entre outros. Para dito objetivo, estes processos buscam 

basicamente retirar a maior parte dos constituintes orgânicos das madeiras, especificamente 

lignina e aqueles menos abundantes, deixando principalmente celulose (REINA et al., 2014; 

SAMUELSSON et al., 2016).  

Neste processo, a matéria prima conhecida comumente como “cavacos de madeira” é 

transportada até um digestor com parâmetros de pressão e temperatura controlados, onde serão 

submetidos a ataque químico em uma solução aquosa popularmente chamada de “licor de 
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cozimento”, a qual consiste em uma combinação dos reagentes químicos hidróxido de sódio 

(NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S), com ânions ativos de OH- (mantem os fragmentos de lignina 

em solução) e HS- (principal agente de deslignificação) (SJÖSTRÖM, 1993; KHALIL et al., 

2012; ZUCCA et al., 2014).  

A etapa de cozimento, promove uma série de reações químicas baseadas na solubilização e 

forte ataque alcalino, obtendo como resultado uma solução composta pela 

dissolução/degradação da hemicelulose (ZUCCA et al., 2014) e de uma grande parte da lignina 

(deslignificação) (KHALIL et al., 2012), sobre esta última, o processo afeita suas ligações α-

aril éter e β-aril éter, principalmente α-0-4 e β-0-4, isto é, as ligações que mantem a união das 

unidades C6C3 (ZUCCA et al., 2014). A solução formada será retirada posteriormente por 

várias etapas de lavagem (KHALIL et al., 2012), de tal modo que é obtida uma pasta celulósica 

de coloração marrom, denominada como de “licor preto”, que combina a lignina dissolvida e 

residual com os reagentes químicos. Esta pasta pode continuar para a etapa de pré-

branqueamento e branqueamento, que se encarregará de eliminar a resina residual de difícil 

remoção proporcionando um produto com menor quantidade de impurezas. Nesta etapa são 

utilizados diversos reagentes químicos, entre os quais destacam-se o ozônio (O3), oxigênio (O2), 

peróxido de hidrogênio (H2O2), dióxido de cloro (ClO2), cloro (Cl2) e hipoclorito de sódio 

(NaClO) (SJÖSTRÖM, 1993; EK, 2009). Finalmente, quando é retirado o material não 

desejado, a pasta passa para equipamentos específicos para formação de blocos de celulose ou 

folhas de papel.  

Por questões ambientais e econômicas, os reagentes químicos utilizados nos processos 

passam por uma etapa de recuperação, na qual, o “licor preto” é concentrado e enriquecido com 

sulfato de sódio Na2SO4 para posteriormente ser queimado, obtendo-se assim, vapores e 

reagentes químicos fundidos, sendo estes últimos, que após dissolução e tratamento adequado, 

originam um licor composto pelos químicos iniciais do processo. Além disso, a combustão pode 

fornecer calor e eletricidade que é reintegrada ao sistema produtivo (RAGAUSKAS et al., 2006; 

ZAKZESKI et al., 2010). Os materiais orgânicos do licor preto, como hemicelulose ou lignina, 

podem ser aproveitados como produtos renováveis (SAMUELSSON et al., 2016). A lignina 

pode ser despolimerizada para produzir blocos aromáticos uteis na indústria química 

(Luterbacher et al., 2014) ou pirolisada para gerar materiais de carvão funcional (LIU et al., 

2015). Por sua vez, a hemicelulose pode ser utilizada para produzir açúcares (RAGAUSKAS 

et al., 2006).  

O processo Kraft é muito utilizado por uma série de vantagens bem conhecidas, como a alta 

qualidade da polpa kraft obtida (GONZALEZ et al., 2009), a possibilidade de uma eficiente e 
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adequada recuperação dos reagentes químicos utilizados no processo e a possibilidade de ser 

aplicado a qualquer tipo de madeira, tempos de cozimento curtos (MARTINS, 2005), e 

possibilidade de obtenção de diversos tipos de polpa kraft (branqueada ou não branqueada). 

Contudo, também são apresentados uma série de desvantagens em relação a questões 

ambientais e econômicas, como alto custo de implementação, custos por branqueamento, baixo 

rendimento de polpação, problemáticas com odores dos gases do processo, entre outros.  

 

3.3 Fibras celulósicas como reforço de fibrocimentos 

 

Como é amplamente sabido, materiais baseados em compósitos cimentícios apresentam boa 

resistência a compressão, mas expõem uma fragilidade mecânica natural quando submetidos a 

determinados níveis de tensão tanto na tração como na flexão (HALVAEI et al., 2014). Este 

comportamento também se reflete em uma baixa tenacidade (absorção de energia), gerando em 

consequência, a ruptura do material e o fim da sua vida útil. Neste ponto, a inclusão de fibras 

de reforço distribuídas pela matriz do material é de fundamental importância para compensar 

essa característica, sendo suas vantagens bem conhecidas (SHOKRIEH et al., 2015). 

As fibras de amianto como reforço, manifestam uma estrutura química e morfológica muito 

compatível com a matriz de cimento, atingindo excelente desempenho mecânico e físico 

(GOMES; SAVASTANO, 2014), mas como já foi exposto anteriormente, seu uso está sujeito 

a problemáticas limitantes a nível mundial. Assim, outro material de interesse são as fibras 

sintéticas (PAKRAVAN et al., 2012), as quais distinguem-se pela orientação das suas cadeias 

poliméricas (responsável grandemente das propriedades físicas, químicas e mecânicas), sua 

homogeneidade, flexibilidade, elevada razão de aspecto (relação comprimento/largura) e 

secção transversal pequena (ZHENG; FELDMAN, 1995). As mesmas já se mostraram como 

um substituto eficiente das fibras de amianto como reforço de materiais cimentícios, como 

mostrado em diversos trabalhos científicos (WANG et al., 1990; BANTHIA et al., 1994; KIM 

et al., 2008), alcançando destacável desempenho em propriedades como ductilidade, absorção 

de energia, resistência à tração, impacto e fadiga (ONUAGULUCHI; BANTHIA, 2016). 

Dentro desta família de fibras destacam-se as fibras de polivinil-álcool (PVA) e polipropileno 

(PP) (SANTOS et al., 2015a), ademais de polietileno (PE), poliacrilonitrila (PAN), poliamidas 

(PA), entre outras (ZHENG; FELDMAN, 1995). Apesar disso, estas já revelaram uma série de 

dificuldades em relação à interface fibra-matriz, módulo de elasticidade inferior à fibra de 

amianto (GOMES: SAVASTANO, 2014) e o fato da sua produção demandar um alto consumo 
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de energia e ser de origem petroquímica (SANTOS et al., 2015a). Além do mencionado 

anteriormente, as fibras sintéticas são consideradas fibras de custo elevado (ALMEIDA et al., 

2013), um exemplo disto observa-se na substituição de amianto por fibras de polivinil álcool 

(PVA) como reforço de compósitos cimentícios, onde estas últimas podem representar ao redor 

de dois quintos do valor total das matérias primas, incrementando o custo de produção do 

produto final (DIAS et al., 2010).  

A constante poluição originada como consequência das atividades das indústrias da 

construção e manufatura, tem despertado há um bom tempo um sentido de consciência e 

preocupação ambiental, pois estas circunstâncias geram uma pressão social que motiva e 

desafia às indústrias, na procura de materiais e tecnologias inovadoras e alternativas para incluir 

em seus processos produtivos e que representem sustentabilidade, eficiência e confiabilidade 

(FARUK et al., 2014; WEI; MEYER, 2016). Especificamente, a fabricação de materiais de 

construção demanda uma elevada quantidade de matérias primas, consumo de energia e geração 

de resíduos (ONUAGULUCHI; BANTHIA, 2016), que ainda contribuem enormemente na 

emissão de poluentes, especialmente gases de efeito estufa (MELCHERT, 2007). Neste sentido, 

existe um interesse particular por parte da indústria de materiais compósitos na busca por novas 

soluções e fontes aproveitáveis de fibras de reforço (JOHN; THOMAS, 2008; FARUK et al., 

2012).  

Um material de reforço alternativo ao uso de fibras convencionais, em matrizes inorgânicas 

frágeis, pode ser as fibras naturais, como são o sisal, juta, linho, algodão, cânhamo, bambu, 

polpas celulósicas de madeira, entre outras (TONOLI et al., 2011a; ALI et al., 2012). A técnica 

de reforço de materiais frágeis possui mais de 3000 anos, mas o conceito do uso de fibras 

vegetais como material na indústria de compósitos reforçados iniciou por volta da década de 

1970 (SOROUSHIAN; MARIKUNTE, 1992; MOTTA et al., 2007) consolidando-se como uma 

alternativa concreta nos anos de 1990 (JOSHI et al., 2004). Atualmente apresenta tal interesse 

e importância, que este século poderia ser chamado “o século da celulose”, pois são muitos os 

recursos vegetais aproveitados neste campo (FARUK et al., 2012) além de exibir uma forte 

tendência ao crescimento nos anos seguistes (LUNA et al., 2016).  

As fibras celulósicas exibem uma ampla série de características ambientais, funcionais e 

econômicas interessantes que as destacam como um material alternativo de elevado potencial. 

O material celulósico, ao ser um recurso florestal, é ambientalmente “amigável” (Silva et al., 

2008) e apresenta uma enorme disponibilidade a nível mundial (ALI et al., 2012; YADOLLAHI 

et al., 2013; SABA et al., 2016), especialmente para países com climas subtropicais e tropicais 

(RAMAKRISHNA; SUNDARARAJAN, 2005), estabelecendo-se como uma escolha que 
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reduz a dependência por matérias primas não renováveis (derivados de petróleo, metais ou 

minerais) (LAVOINE et al., 2012), a geração de emissões de gases de efeito estufa (zero 

“carbono footprint”) e emissões poluentes (JOSHI et al., 2004), custo relativamente baixo ao 

comparar-se as manufaturadas, apresentam um caráter biodegradável, capacidade de ser 

recicladas ao final da vida útil, naturalmente não representam perigo à saúde, como também 

propriedades mecânicas (rigidez, resistência e tenacidade) e físicas (baixa densidade) 

(SATYANARAYANA et al., 2009; MIRAOUI; HASSIS, 2012; FARUK et al., 2014; 

ARDANUY et al., 2015; CAO et al., 2016; FONSECA et al., 2016; SABA et al., 2016). 

Em mais de 30 anos, já foram realizados um amplo número de trabalhos de pesquisa ao 

redor do mundo, utilizando diversos tipos de reforço vegetal em fibrocimentos 

(ONUAGULUCHI; BANTHIA, 2016) e essa tendência só vem demonstrando aumento (JOHN; 

THOMAS, 2008), demonstrando as vantagens e resultados favoráveis de reforçar matrizes de 

cimento frágeis com este tipo de material renovável. Desta forma, pode-se obter melhoria no 

desempenho mecânico do compósito como são: resistência à flexão, tração, ao impacto e 

ductilidade (TIAN et al., 2016), além da possibilidade de reciclagem, menor custo de fabricação 

(TAJ et al., 2007; LUNA et al., 2016) e bom comportamento como isolantes térmicos, acústicos 

e elétricos (MILANESE et al., 2011).  

Existe uma ampla literatura que apresenta resultados positivos com a utilização de pinus 

(e.g. ROMA et al., 2008; CLARAMUNt et al., 2010; TONOLI et al., 2012; JARABO et al., 

2014), eucalipto (e.g. TONOLI et al., 2010b; ALMEIDA et al., 2013; TONOLI et al., 2013a; 

BALLESTEROS et al., 2015; MENDES et al., 2015), sisal (e.g. TONOLI et al., 2011b; 

BARRA et al., 2015; WEI; MEYER, 2015), bambu (e.g. CORREIA et al., 2014; CORREIA et 

al., 2015b), banana (SAVASTANO et al., 2005), fique (DE GUTIÉRREZ et al., 2005), curaua 

(FONSECA et al., 2013), entre outros.   

Este interesse global no desenvolvimento desta tecnologia se expressa a nível comercial e 

econômico. Assim, para o ano de 2010, o comércio mundial de embarques de compósitos 

reforçados com fibras vegetais alcançou um valor de aproximadamente 300 milhões de dólares, 

quase duplicando-se para o ano 2016 para o valor de aproximadamente de 530 milhões de 

dólares, com uma taxa composta de crescimento anual de 11% nos próximos cinco anos 

(FARUK et al., 2014). Com base nessas informações, este tipo de compósitos “verdes” são 

considerados entre as tecnologias mais promissórias e sustentáveis (BELAADI et al., 2013). 

Hoje, os produtos de fibrocimento reforçados com fibras lignocelulósicas são 

fundamentalmente com fins não estruturais, como paredes finas (divisórias), telhas, tetos planos 

ou componentes pré-fabricados em geral (ROMA et al., 2008). Atualmente, existe um forte 
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empenho na otimização destes produtos, focado em garantir um baixo custo e que atendam as 

demandas  e requerimentos modernos dentro de um contexto sustentável (ARDANUY et al., 

2015); para isto, as formulações utilizadas estão constantemente em evolução e são mudadas 

incorporando novas fibras alternativas, aditivos químicos e novos tipos de cimento (IKAI et al., 

2010).  

 

3.3.1 Polpas celulósicas: Eucalipto e Pinus 

 

O desempenho dos compósitos reforçados com fibras é influenciado por uma série de 

parâmetros como o tipo de material celulósico, a geometria das fibras (relação 

comprimento/espessura), seu comprimento, composição, orientação e dispersão das mesmas, 

dentro da matriz de cimento (ZOLLO, 1997; ARDANUY et al., 2015). Dentro deste contexto, 

atualmente destacam-se dois tipos de material lignocelulósico utilizados como reforço em 

fibrocimentos (em forma de polpa Kraft), sendo eles: i) fibras de pinus ou softwoods, 

provenientes de madeiras macias ou resinosas (coníferas); e ii) eucalipto ou hardwoods, 

provenientes de madeiras duras ou folhosas (TUZZIN et al., 2015). 

Segundo Tonoli et al. (2009), comercialmente a fibra celulósica mais utilizada dentro da 

formulação para elaborar produtos cimentícios reforçados é fibra de pinus; especialmente da 

espécie Pinus radiata, sendo a mais plantada e aproveitada (YAN et al., 2006). Em geral, o 

pinus, caracteriza-se por apresentar um tipo de fibra longa, que exibe traqueídes com 

comprimento que pode variar entre 3-6 mm (MONNERAT et al., 2007).  

Devido a maior extensão das fibras longas, seu desempenho como material de reforço tende 

a ser melhor, pois devido a seu maior comprimento, proporciona melhor ancoragem dentro da 

matriz, além disso, estas fibras possuem paredes celulares mais grosas e consequentemente, 

mais resistentes em comparação com as paredes celulares mais finas, típicas das fibras de 

eucalipto (MORTON et al., 2010). Porém, seu custo no mercado é um pouco elevado, 

especialmente em alguns países, incrementando assim os custos de produção (TONOLI et al., 

2009a).  

De tal modo, as fibras de eucalipto surgem como uma excelente opção, especialmente em 

países com climas subtropicais e tropicais (STANTURF et al., 2013), onde sua taxa de 

crescimento é elevada com curtos períodos de rotação (SANTOS et al., 2012), o que permite o 

barateamento de seu custo no mercado, tornando-a mais interessante (TONOLI et al., 2009a). 

Os Eucaliptos apresentam fibras curtas, com um comprimento que pode variar entre 0,5-1,5 
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mm (MONNERAT et al., 2007) e se caracterizam por ser uma fibra de alta qualidade 

(KIBBLEWHITE et al., 2001; SANTOS et al., 2012). 

Uma outra vantagem das fibras curtas de eucalipto é que elas apresentam uma melhor 

dispersão na matriz (JONGVISUTTISUN; KURTIS, 2015). O grau de distribuição ou dispersão 

das fibras ao longo da matriz cimentícia, é requisito fundamental para o comportamento 

favorável das propriedades do compósito (WANSOM; JANJATURAPHAN, 2013). Uma 

distribuição pouco homogênea gera por um lado, uma série de espaços vazios na matriz (sem 

fibras de reforço), como também zonas com aglomerações de fibras (Figura 3), ocasionando 

uma queda do potencial de reforço, que é refletido no desempenho mecânico do produto final. 

De modo geral, a dispersão é afetada diretamente por dois aspectos, o diâmetro e o comprimento 

da fibra. Em função do diâmetro, as fibras apresentam dificuldade para dispersar-se quando este 

é menor, situação que é associada à razão de aspecto. O segundo aspecto, fundamenta-se, na 

relação diretamente proporcional que existe entre o menor comprimento da fibra, com uma 

dispersão mais fácil, e portanto, melhor. Tudo isto como resultado da tendência das fibras de 

maior comprimento por aderir-se umas com as outras formando aglomerações (CHUNG, 2005).  

 

Figura 3 - Diagrama de dispersão de fibras de reforço na matriz de cimento: (A) Dispersão 

pobre e (B) homogênea  

 

Fonte: (Adaptado de CHUNG, 2005). 

 

Por outro lado, um compósito reforçado com fibras de pinus apresentará uma menor 

quantidade de fibras por grama quando comparado com um reforçado com fibras de eucalipto. 

Na pesquisa de Tonoli et al. (2009), encontraram uma relação que indica quatro vezes maior a 

quantidade de fibras por grama de eucalipto, sem prejudicar o processo produtivo. Isto é outro 

fator de potencial que pode beneficiar uma melhor distribuição das fibras.  
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Um grau de dispersão adequado torna-se ainda mais importante, pois além de favorecer o 

desempenho do material, possibilita a diminuição de custos de produção, permitindo o uso de 

menores volumes de fibras (CHEN; CHUNG, 1996). 

No Brasil, existem ao redor de 5,7 milhões de hectares de eucalipto plantados, valor que 

representa aproximadamente 73% do total dos plantios no país, destacando-se os estados de 

Minas Gerais (24%), São Paulo (17%) e Mato Grosso do Sul (15%) como os principais estados 

produtores. Por sua vez, existe em torno de 1,6 milhões de hectares plantados de pinus, 

concentrados nos estados do Paraná (42%) e Santa Cataria (34%). O Brasil destaca-se também 

por ser o país de maior produtividade florestal, com 35,7 m³/ha/ano para eucalipto e 30,5 

m³/ha/ano para pinus, sendo que referente a sua produção de celulose de pinus e eucalipto 

combinadas, para o ano de 2016 foi de aproximadamente 18,8 milhões de toneladas, colocando 

o país como o 2° maior produtor, a nível mundial, e como o 1° produtor de celulose de eucalipto 

(IBA, 2017). Desta forma, ressalta-se o grande potencial econômico e de disponibilidade para 

aproveitamento destes dois tipos de fibras com fins de reforço dentro da indústria dos 

fibrocimentos. 

 

3.4 Efeito do reforço com fibras naturais 

 

Compósitos cimentícios caracterizam-se pelo seu desempenho mecânico frágil, 

representado com uma baixa resistência à ruptura e capacidade de deformação, rompendo-se 

abruptamente quando é ultrapassado seu teor máximo de resistência à tração na flexão 

(KUDER; SHAH, 2010). Como mencionado anteriormente, para abordar esta situação são 

adicionadas diversos tipos de fibras ao longo da matriz de cimento (HALVAEI et al., 2014; 

TIAN; ZHANG, 2016), e como já é de conhecimento, este mecanismo de reforço traz consigo 

uma evolução no comportamento e desempenho do material, pois o compósito começa a expor 

uma melhora notável em sua resistência à flexão-tração e ductilidade permitindo uma maior 

tenacidade (absorção de energia) (TONOLI et al., 2013b; JONGVISUTTISUN; KURTIS, 

2015; CLARAMUNT et al., 2016).  

Assim, as fibras distribuídas pela matriz agem basicamente em duas frentes: 1) atuando 

como reforço primário, proporcionando uma melhora das propriedades mecânicas 

(flexão/tração) e 2) como reforço secundário, encarregado da prevenção de fissuras e sua 

propagação (KIM et al., 2008; SHOKRIEH et al., 2015).  
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Os compósitos à base de cimento, são normalmente submetidos a uma série de tensões, que 

junto com a baixa resistência à tração típica do material, favorecem ao surgimento de uma série 

de fissuras ou trincas que se propagam rapidamente pela matriz ocasionando sua fratura e 

acabando com sua funcionalidade. Deste modo, em compósitos reforçados, as fibras atuam 

como limitadoras da propagação das fissuras, agindo como “pontes de transferência” das 

tensões originadas sobre o material, retardando o surgimento e propagação destas fissuras, 

permitindo por sua vez uma ruptura final progressiva, proporcionando uma melhor capacidade 

de absorção de energia (BANTHIA; SHENG, 1996; PAKRAVAN et al., 2012; MELO FILHO 

et al., 2013; WEI; MEYER, 2014b). Desta maneira, o reforço é fundamental para ampliar a 

vida útil do material, pois ele permite um desempenho dúctil e absorção de energia no seu 

estado pós-fissurado (CORINALDESI; NARDINOCCHI, 2016), ocorrência impossível para 

um material com caráter frágil.  

A transferência de tensões ocorre entre a fibra e o cimento, deste modo, uma adequada 

interação (aderência) entre fibra e matriz é fundamental para o efeito de reforço e 

consequentemente melhora o desempenho mecânico (FARUK et al., 2012; ARRAKHIZ et al., 

2013; MOHAMMADKAZEMI et al., 2015). A adesão nesta interface é dominada pela 

ancoragem e fricção (ANDRZEJ, 2009), que dependem das ligações químicas, físicas ou 

combinações de ambas (ASASUTJARIT et al., 2007). Por um lado, a ligação física é um 

fenômeno que ocorre devido à hidratação do cimento, consequência da criação de novas faces 

nas áreas vazias da matriz. Estas novas faces hidratadas do cimento entrelaçam-se entre elas e 

com as fibras, gerando a ligação já mencionada (FRYBORT et al., 2012). Por sua vez, as 

ligações químicas destacam-se por serem muito fortes, originadas a partir de ligações de 

hidrogênio ou pontes de hidróxido entre as fibras ou fibras com a matriz 

(MOHAMMADKAZEMI et al., 2015). 

Na Figura 4, é observado o mecanismo de reforço do compósito em relação à interface fibra-

matriz quando originado um processo de fissuração. Observa-se: 1-2) primeiramente o 

descolamento da fibra das paredes da matriz, fenômeno que ocorre devido à resistência da fibra 

não ser excedida, pela tensão de aderência com a matriz, e caracterizado pela ruptura das 

ligações de hidrogênio desta interfase; 3) arrancamento da fibra (pull out), processo gerado em 

função do rompimento das ligações de hidrogênio presentes na interface entre fibra-matriz e 

caracterizado pela maior absorção de energia (tenacidade); e finalmente 4) o rompimento da 

fibra, fenômeno ocasionado quando as ligações tanto químicas como físicas, que unem a fibra 

com a matriz, são excessivamente fortes (TONOLI, 2009). Desta forma, estabelece-se que para 
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se obter um destacável desempenho dúctil do material é fundamental que as ligações da 

interface entre fibra e matriz cimentícia permitam o escorregamento das fibras. 

A relação existente entre a formação e propagação de fissuras com a presença de espaços 

vazios na matriz (zonas sem fibras) é um outro fator importante que influi no desempenho do 

reforço. Assim, nas zonas da matriz cimentícia, com ausência de fibras por consequência de 

uma má distribuição, são comumente o foco de origem e propagação de fissuras (AKKAYA et 

al., 2000), pois estas zonas específicas são consideradas defeitos do material já que uma fissura 

requer menos energia para surgir (TONOLI et al., 2010b).  

 

Figura 4 - Esquema do mecanismo de reforço da fibra – Interação fibra-matriz.  

 

Fonte: (Adaptado de TONOLI, 2009). 

 

3.5 Limitantes ao aproveitamento de fibras vegetais como reforço  

 

Com todas as vantagens abordadas em sessões anteriores, o uso e aproveitamento de fibras 

vegetais como reforço de matrizes inorgânicas frágeis é limitado enormemente por uma série 

de situações desfavoráveis, que preocupam ao setor dos fibrocimentos reforçados com este tipo 

de material (TONOLI et al., 2010a) como são a rápida degradação da fibra e sua instabilidade 

dimensional (variação volumétrica).   

Um dos principais problemas do uso de fibras vegetais como reforço é a degradação dos 

seus componentes constituintes. A fibra mostra baixa durabilidade dentro do ambiente alcalino 

típico das matrizes de cimento Portland, com pH superior a 13 (PIZZOL et al., 2014b; 

FERREIRA et al., 2016; TIAN; ZHANG, 2016), que resulta em um ambiente severamente 

agressivo, gerando degradação do material celulósico e, consequentemente perda da sua 

capacidade de reforço (KRIKER et al., 2008; MORTON et al., 2010; WEI; MEYER, 2014a; 
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TIAN et al., 2016). Este fenômeno progressivo de degradação, distingue-se primeiramente por 

dissolver com destacável facilidade os componentes amorfos da matriz da fibra, como são 

hemicelulose e lignina, afetando a estrutura da mesma, pois enfraquece a ligação entre células 

individuas, podendo reduzir a resistência à tração (WEI; MEYER, 2014b), e finalmente pela 

hidrólise alcalina da celulose (TOLEDO et al., 2000; SELLAMI et al., 2013; BARRA et al., 

2015), sendo esta molécula a principal responsável pela força da fibra (AZWA et al., 2013). O 

processo químico da hidrólise atua atacando as cadeias macromoleculares da celulose, 

provocando sua ruptura e consequentemente diminuindo seu grau de polimerização 

(MARMOL et al., 2013).   

Um fator que possibilita o processo de degradação é a porosidade da matriz cimentícia, que 

permite a circulação interna de água até chegar na superfície das fibras (MARMOL et al., 2013). 

Deste modo, os produtos de hidratação diluídos na “água alcalina”, principalmente Ca(OH)2 

(Portlandita), depositam-se gradualmente na superfície e núcleos internos das fibras pelo seu 

caráter hidrofílico, mineralizando-as e causando assim que estas exibam uma fragilização 

(PAVASARS et al., 2003; ARDANUY et al., 2011; MELO FILHO et al., 2013; ŠAVIJA; 

LUKOVIĆ, 2016). Assim, com a redução da força das fibras, ocorre uma queda de sua 

capacidade de reforço (pull out) e desempenho mecânico, e o compósito passa novamente a 

expor um comportamento mecânico frágil, até o ponto de poder ser comparado com uma matriz 

sem reforço. 

Por outro lado, a baixa, problemática e complexa compatibilidade entre fibra e matriz 

hidrofóbica de cimento é principalmente devido a capacidade de absorção de água das fibras 

celulósicas (FARUK et al., 2012; ARRAKHIZ et al., 2013; FERREIRA et al., 2017). Este 

comportamento se origina em função da sua composição química (NEGRO et al., 2006; 

TONOLI et al., 2009a), sendo seu conteúdo composto de hemicelulose e principalmente 

celulose. Este alto conteúdo de celulose confere a fibra um comportamento hidrofílico, pois a 

celulose exibe uma elevada quantidade de grupos hidroxilos que favorecem as propriedades de 

absorção de umidade (ALVAREZ et al., 2003; ESSABIR et al., 2013; YANG et al., 2014). 

Além deste fato, considera-se a porosidade da parede das células e o formato “aberto” do lúmen, 

como sendo outros fatores que participam e beneficiam â absorção de água e consequente, 

variação dimensional (ONUAGULUCHI; BANTHIA, 2016). Ao integrar estas situações, 

origina-se a característica higroscópica típica que apresentam todas as fibras vegetais, que 

dificultam a obtenção de uma boa interface com a matriz, ocorrendo assim em decorrência desta 

baixa compatibilidade, uma menor transferência de tensões entre faces, diminuindo as 

propriedades mecânicas (KALIA et al., 2009; FARUK et al., 2014; YU et al., 2014; FERREIRA 
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et al., 2017). Esta instabilidade dimensional surge quando o compósito é submetido a ambientes 

(intemperismo) com fases úmidas e secas, que induzem respectivamente à absorção de umidade 

e posterior liberação destas moléculas de água através dos poros da matriz (TONOLI et al., 

2013b; GOMES; SAVASTANO, 2014). Todos esses fatores trazem consigo contínuas 

variações volumétricas, em relação ao inchamento e retração das fibras celulósicas, gerando 

como principal consequência, a perda de aderência com a matriz e incremento de micro e macro 

fissuras, que resulta na perda de durabilidade da fibra e força do compósito (CLARAMUNT et 

al., 2011; TONOLI et al., 2011a).  

O fenômeno de deterioração das fibras e perda da qualidade da sua interface com a matriz, 

pode ser observado de forma detalhada na Figura 5, como identificado por Mohr et al. (2005) 

e corroborado por Ardanuy et al. (2011), passa por uma sequência a saber: 1- Em um ciclo seco, 

a fibra perde a água absorvida de um ciclo úmido anterior ocasionando uma mudança na sua 

secção transversal (redução), descolando-se assim das paredes da matriz cimentícia e gerando 

espaços vazios na interface; 2- Em um ciclo úmido, água entra pelos póros da matriz diluindo 

produtos da hidratação do cimento (hidróxido de cálcio e íons hidroxilo) ao seu passo e 

depositando-os nos espaços vazios formados na etapa anterior e sobre a superfície da fibra, 

além disso, a fibra também absorve parte desta dissolução alcalina e incha-se; 3- Em uma nova 

fase seca, a água evapora deixando o interior (paredes, póros e lúmen) e superfície da fibra com 

compostos alcalinos que a mineralizam e debilitam. 

 

Figura 5 - Esquema da sequência de degradação das fibras dentro da matriz alcalina. 

 

Fonte: (Adaptado de CLARAMUNT, 2011) 

 

Este processo de enfraquecimento da fibra e perda das propriedades mecânicas do material 

está estreitamente relacionado com o envelhecimento do compósito (ARDANUY et al., 2011; 
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CLARAMUNT et al., 2016), tanto natural como por ciclos acelerados de secagem e 

umedecimento (TONOLI et al., 2009b), pois este processo é marcado pela circulação de água 

na matriz e consequente degradação da fibra, como já foi comprovado amplamente (TOLEDO 

et al., 2000; MOHR et al., 2007; TONOLI et al., 2011a; WEI; MEYER, 2014b; 2015).  

 

3.6 Mecanismos para melhorar a durabilidade e desempenho dos fibrocimentos  

 

Como foi previamente comentado, a degradação sofrida pelas fibras lignocelulósicas no 

ambiente alcalino de matrizes à base de cimento Portland, gera um sério decréscimo em sua 

durabilidade, fomentando a perda do desempenho mecânico e falha do compósito. Com isso, 

globalmente existe uma forte tendência ao estudo e desenvolvimento de novos e diversos 

mecanismos, com a premissa de preservar o material celulósico nos fibrocimentos, restringindo 

sua degradação, para desta forma, potencializar o seu uso como reforço de matrizes cimentícias 

(WEI; MEYER, 2016).  

Para o caso, a literatura apresenta duas alternativas para evitar esta deterioração da fibra e 

permitir que ocorra um aprimoramento com relação à compatibilidade na interface fibra-matriz. 

De forma geral, por um lado, encontra-se a modificação da composição da matriz, e a segunda 

alternativa refere-se à modificação da superfície da fibra (LAI; CHEN, 2007; LUNA et al., 

2016; TIAN et al., 2016). Podem ser encontrados compósitos utilizando formulações que 

agrupam tanto a modificação da matriz, quanto a da fibra (GRAM, 1983; MELO FILHO et al., 

2013).  

Em relação a modificação das fibras, são utilizados pré tratamentos físicos, químicos e 

físico-químicos que modificam suas propriedades físicas e mecânicas (TIAN et al., 2016) com 

a finalidade de melhorar a afinidade das fibras com a matriz (ESSABIR et al., 2013) e 

incrementar a sua estabilidade dimensional (CLARAMUNT et al., 2011; FERREIRA et al., 

2017), alcançando assim, um melhor desempenho da interface fibra-matriz, um incremento da 

durabilidade ao longo do tempo, dentro de ambientes alcalinos, e aprimoramento do 

desempenho mecânico dos compósitos de cimento (TIAN et al., 2016).   

Nas últimas décadas, já foram testadas diversas técnicas (TOLEDO et al., 2003), como são: 

impregnação com agentes repelentes de água (e.g. taninos, óleos vegetais, ceras, óleo de 

silicone, alcatrão, látex de borracha, acetato de polivinilo, etc) e/ou agentes bloqueantes (e.g. 

silicato de sódio, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, compostos de ferro ou cobre, sais de 
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sulfato, etc), sem alcançar resultados definitivos (GRAM, 1983) ou só retardando o processo 

de fragilização (CANOVAS et al., 1992).  

Como mostrado por vários autores (JOHN et al., 2005; PACHECO-TORGAL; JALALI, 

2011), o processo de polpação, encarregado de remover componentes amorfos das fibras de 

celulose, como a lignina por meio de ataque alcalino, é um tratamento de bom desempenho em 

função de dar resistência ao ataque alcalino e melhorar a adesão da fibra com a matriz de 

cimento.  

Tratamentos como pirolises, tratamento alcalino (ARSÈNE et al., 2007) ou tratamento com 

plasma (BARRA et al., 2015) também foram estudados, entre muitos outros. O tratamento com 

pirolise gera uma degradação térmica dos materiais amorfos das fibras, originando uma melhor 

capacidade de resistência à degradação em medio alcalino (ARSÈNE et al., 2007), como 

comprovado na pesquisa de Wei e Meyer (2014b) aplicando tratamento térmico sobre fibras 

vegetais. O tratamento alcalino mostrou-se eficiente em modificar a superfície da fibra 

outorgando maior rugosidade, potencializando assim sua adesão com a matriz e obtendo um 

desempenho mecânico superior quando comparado com fibras não tratadas (LE TROËDEC et 

al., 2011). Barra et al. (2015) utilizou tratamento com plasma frio sobre fibras de sisal, com 

resultados indicando que a técnica retarda a degradação das fibras dentro de ambiente alcalino 

após envelhecimento acelerado e gera uma melhor adesão na interface fibra-matriz 

representado em maiores teores de pull out.   

Atualmente, uma tendência mundial foca-se na diminuição ou limitação da capacidade 

hidrofílica das fibras, obtendo desta forma uma melhor estabilidade dimensional e assim um 

melhor comportamento como material de reforço (BELGACEM; GANDINI, 2008). A base 

fundamental para lograr esta finalidade é explorar os funcionais hidroxilos reativos da 

superfície das fibras e para isso, existem diversas técnicas como são os processos químicos de 

eterificação, esterificação e formação de uretano (TONOLI et al., 2013b).  

Outras técnicas de ampla divulgação e atual desenvolvimento são os revestimentos da fibra 

com látex ou outros materiais (SAWSEN et al., 2014), a prática do uso de silanos 

organofuncionais (ABDELMOULEH et al., 2005) ou isocianato (TONOLI et al., 2013b) como 

agentes de ligação. Bilba et al. (2008) utilizou revestimento com silano (trialcoxissilano alquilo 

e diaquil di alcoxissilano) em fibras de bagaço de cana, junto com o tratamento de pirolise. Por 

um lado, as fibras pirolisadas mostraram-se menos hidrofílicas e com uma superfície mais 

rugosa, favorecendo sua durabilidade e adesão com a matriz.  

Por outro lado, fibras tratadas com silanos com e sem modificação por pirolise exibiram 

uma rede de moléculas de polissiloxano na sua superfície, alterando a morfologia das fibras e 
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limitando sua capacidade de absorção de água. Tonoli et al. (2013b) modificaram a superfície 

de polpas de eucalipto com metacriloxipropiltri-metoxisilano, aminopropiltri-etoxissilano e n-

octadecil isocianato, e isocianato alifático, que posteriormente foram incluídas em matrizes de 

cimento. Os resultados indicaram modificação da superfície e redução da característica 

hidrofílica das fibras. As fibras submetidas ao tratamento com metacriloxipropiltri-

metoxisilano demonstraram a maior diminuição com relação ao valor de retenção de água e 

melhor estabilidade volumétrica, sendo que aquelas com o tratamento de isocianato alifático 

demonstraram melhor desempenho mecânico em relação a absorção de energia.  

Em um estudo anterior, Tonoli et al. (2009b) já haviam comprovado que a modificação da 

superfície com metacriloxipropiltri-metoxisilano foi eficiente para evitar mineralização das 

fibras, após ciclos de envelhecimento acelerado dos compósitos.  

Infelizmente, muitos dos tratamentos, principalmente aqueles que utilizam meios químicos 

para atingir a modificação das fibras são complexos e encarecem o custo da fibra 

(CLARAMUNT et al., 2011). Mesmo assim, o custo da fibra junto ao tratamento é mais 

econômico quando comparado com o custo de outras fibras, como as sintéticas, considerando 

que em escala de laboratório, os tratamentos podem ser mais custosos, mas em escala industrial 

poderia ser um caso diferente (TIAN et al., 2016). 

O processo de modificação da matriz apresenta como estratégia principal, reduzir ou 

remover os componentes alcalinos da mesma (CLARAMUNT et al., 2011). Para esta finalidade 

são agregados na formulação da matriz inorgânica, materiais pozolânicos (SILVA et al., 2010) 

ou tratamentos com elevadas concentrações de dióxido de carbono (CO2) (TOLEDO et al., 

2003). Também foram realizadas tentativas de vedação do sistema de poros da matriz com 

ceras, taninos e outros compostos, obtendo-se resultados promissórios já que este mecanismo 

permite atingir uma redução da absorção de água e porosidade relativa do compósito, 

diminuindo e retardando o processo de fragilização das fibras, ampliando sua vida como 

material de reforço (CANOVAS et al., 1992).  

A modificação da matriz cimentícia já se mostrou muito efetiva na hora de evitar a 

degradação do material celulósico de reforço, deste modo, garantindo uma maior durabilidade. 

Porém, para alcançar um desempenho similar ou superior aos compósitos cimentícios (cimento 

Portland), a dosagem é um parâmetro que deve ser analisado cuidadosamente (CLARAMUNT 

et al., 2011).  

O uso de materiais pozolânicos (e.g. sílica ativa, cinzas volantes, escória, resíduos de tijolo 

em pó fino, etc), ou pozolânas naturais (e.g. cinzas de casca de arroz, bagaço de cana, diatomita, 

etc) para diminuir a alcalinidade da matriz e a presença de hidróxido de cálcio como principal 
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agente do ataque alcalino, oferece elevado potencial (TOLEDO et al., 2009; MELO FILHO et 

al., 2013; TIAN et al., 2016).  

Muitas são as pesquisas ao redor do mundo que utilizam este conceito na busca por otimizar 

a matriz e garantir a durabilidade do compósito com fibras celulósicas. Silva et al. (2010) 

produziram compósitos utilizando uma matriz modificada por adição de metacaulim (30%) e 

partículas esmagadas e calcinadas de tijolo de barro (20%) como material pozolânico para 

consumir o hidróxido de cálcio produzido na hidratação do cimento Portland, conseguindo 

assim, uma matriz livre de hidróxido de cálcio e obtendo resultados mecânicos superiores, após 

envelhecimento acelerado por imersão em água quente, quando comparada com aquela de 

cimento Portland.  

Melo Filho et al. (2013), avaliou a substituição parcial de cimento Portland por metacaulim, 

submetendo os compósitos elaborados a 5, 10, 15, 20 e 25 ciclos de envelhecimento por imersão 

e secagem. Para compósitos com matriz alcalina, foi encontrada degradação por mineralização 

e precipitação do hidróxido de cálcio após 10 ciclos de envelhecimento, e depois de 25 ciclos, 

o desempenho mecânico foi igual a aqueles não reforçados. Compósitos com pozolânas 

apresentaram uma leve queda das propriedades mecânicas após envelhecimento e não foi 

observada mineralização das fibras.   

Marmol et al. (2013) estudou o desempenho de polpas celulósicas recicladas de sacos de 

cimento como reforço de matrizes, com redução de 80-85% de cimento Portland, por uma 

mistura de gipsita como hemi-hidrato de sulfato de cálcio (50%) e cinzas volantes como 

pozolânas. O desempenho dos compósitos foi determinado após 28 dias e 100 ciclos de 

envelhecimento acelerado. Para compósitos com 28 dias de idade com matriz modificada os 

resultados mecânicos foram positivos, já para compósitos envelhecidos com matriz modificada, 

destacou-se preservação das propriedades mecânicas em relação aos compósitos com 100% de 

cimento Portland, indicando menor grau de degradação das fibras, possibilitando o uso deste 

econômico eco material. 

 

3.6.1 Aplicação de tratamentos de forma combinada 

 

Uma outra alternativa é o aproveitamento dos diferentes tratamentos sobre fibras ou 

matrizes de forma combinada. Assim compósitos com tratamentos mistos podem evitar a 

degradação do material celulósico de reforço de forma mais eficiente, ampliando sua 

durabilidade, conservando e aprimorando as propriedades mecânicas dos compósitos.  
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Na literatura já foram realizadas pesquisas neste campo, entre as quais encontram-se o 

trabalho elaborado por Toledo et al. (2003), que avaliaram uma formulação com fibra tratada 

por imersão em pasta de microsílica antes da sua incorporação como reforço e matriz de 

cimento Portland parcialmente substituída por escória de alto forno, obtendo resultados 

parcialmente positivos, mas com necessidade de estudos complementários. Por outro lado, 

Juarez et al. (2007) estudaram o comportamento de fibras naturais de Afave lecheguilla tratadas 

com plastificante (parafina), como agente protetor e limitador de absorção de água, junto a uma 

matriz cimentícia com substituição parcial por cinzas volantes e calcário, sendo que os 

compósitos elaborados com esta formulação foram submetidos a 15 ciclos de envelhecimento 

acelerado exibindo resultados após ensaios mecânicos, que indicam que o tratamento favoreceu 

a durabilidade do compósito.  

Os tratamentos mistos podem ser uma opção atraente e de destacáveis resultados, entretanto, 

em relação a tratamentos da fibra com substituição total ou parcial da matriz, é importante 

ressaltar que estes podem causar um incremento no custo final, na quantidade de procedimentos 

a realizar e é fundamental a consideração da compatibilidade entre a matriz e o agente 

encarregado de modificar a fibra (WEI; MEYER, 2014a).  

Existem duas técnicas que como informado na literatura, já expuseram um favorável 

desempenho de forma individual. Uma delas é o chamado processo de hornificação, aplicado 

sobre as fibras, e a outra é o tratamento de carbonatação acelerada, sendo um tipo de cura que 

modifica a matriz cimentícia.  

 

3.7 Fenômeno de hornificação de fibras vegetais 

 

O termo “hornificação”, fenômeno introduzido em 1944 (JAYME, 1944) é associado 

normalmente a um problema recorrente na indústria do papel, quando se refere ao 

aproveitamento de papel reciclado (REBUZZI; EVTUGUIN, 2006; YAMAUCHI; 

YAMAMOTO, 2015), pois a cada ciclo de reciclagem diminui-se o potencial de ligação das 

fibras (KANG; PAULAPURO, 2006). O efeito da hornificação sobre as fibras celulósicas é 

atingida principalmente através de sucessivos processos (ciclos) de umedecimento e secagem 

(KOHNKE et al., 2010; CLARAMUNT et al., 2011; BECK et al., 2012; HAN et al., 2012; 

GIACOMOZZI; JOUTSIMO, 2015; KOSE et al., 2016; BALLESTEROS et al., 2017), ou 

outros estresses como o aquecimento (sem secagem) (HUBBE et al., 2007) ou prensagem 
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(KATO; CAMERON, 1999), que originam mudanças estruturais nas fibras pela remoção do 

conteúdo interno de água (WEISE, 1998; BERG et al., 2005; FERREIRA et al., 2017).  

Este fenômeno, ocasiona principalmente a perda da capacidade de retenção de água das 

fibras, destacando-se como uma implicação de caráter irreversível (JAYME, 1944; WEISE; 

PAULAPURO, 1999), e seu grau é quantificado em relação aos valores obtidos pelo teste de 

valor de retenção de água (SUCHY et al., 2010; HAN et al., 2012; DUAN et al., 2015). O 

processo é descrito como de elevada complexidade e com muitos fatores e mecanismos que o 

afetam (SUCHY et al., 2010), sendo eles o número de ciclos utilizados, tipo de fibra, sua 

composição química, temperatura, método de secagem, etc (GIACOMOZZI; JOUTSIMO, 

2015). 

Uma possível explicação, além de ser a mais aceita, indica que os efeitos do processo de 

hornificação estão fundamentados em decorrência das mudanças na estrutura da parede celular 

das fibras (ACKERMAN et al., 2000), pela secagem ou remoção parcial ou total da água 

presente nela, situação que fomenta a formação de fortes ligações cruzadas interfibrilares, 

empacotando fortemente as microfibrilas de celulose. Estas ligações por sua vez ocasionam 

uma contração ou colapso da estrutura da fibra (LAIVINS; SCALLAN, 1993; HUBBE et al., 

2007; KOHNKE et al., 2010; LUO et al., 2011) (Figura 6), diminuem a elasticidade da parede 

celular (HAN et al., 2012), e fecham os espaços interfibrilares e dos poros da fibra (modifica a 

distribuição de tamanho dos poros), conseguindo assim, limitar sua capacidade de inchamento 

(STONE; SCALLAN, 1968; LUO et al., 2011; IDSTROM et al., 2013; HRIBERNIK et al., 

2016; KOSE et al., 2016).  

 

Figura 6 - Esquema da fibra celulósica hornificada e não hornificada. 

 

Fonte: (Adaptado de BRANCATO, 2008). 

 

De forma mais detalhada, como exposto por Diniz et al. (2004), durante a etapa de secagem, 

as fibrilas em estado úmido organizam-se de tal forma que ficam em contato entre elas, gerando 
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o arranjo das cadeias de polissacarídeos da celulose de uma forma fortemente compactada e as 

microfibrilas tendem a juntar-se.  

Como mencionado anteriormente, o fenômeno de hornificação está diretamente relacionado 

com a microestrutura das fibras e é caracterizado pelo incremento no grau de ligações cruzadas 

(DINIZ et al., 2004), neste ponto, é comumente sugerido que as uniões formadas são ligações 

de hidrogênio (LAIVINS; SCALLAN, 1993; LUO et al., 2011) do tipo irreversíveis e 

parcialmente irreversíveis (AGARWAL et al., 2015). Contudo, existe um amplo debate que 

questiona se as ligações de hidrogênio são as únicas ou principais responsáveis pelo fenômeno 

de hornificação das fibras (IDSTROM et al., 2013), podendo ser encontradas em uma série de 

hipóteses que relacionam o fenômeno à formação de enlaces covalentes (DINIZ et al., 2004), 

ligações éster (PANTZE et al., 2008) limitação da penetração de água pelo incremento da 

cristalinidade (Campbell, 1959), diminuição da retenção de água por perda de hemicelulose 

(REBUZZI; EVTUGUIN, 2006), co-cristalização entre fibrilas de celulose (NEWMAN, 2004; 

IDSTROM et al., 2013), entre outras.  

Uma vez que a fibra hornificada entra em contato com água, algumas das ligações de 

hidrogênio são rompidas, o que conduz a um padrão de fibrilação interna, mesmo assim, o 

empacotamento presente na estrutura da parede celular limita a variação volumétrica da fibra e 

portanto seu inchamento será inferior quando comparado a uma fibra não hornificada, o que já 

foi verificado pela redução na quantidade mensurada de água acessível nos poros, após um ciclo 

de secagem e umedecimento (MINOR, 1994; LUO et al., 2011), da mesma forma, a fibra 

também não conseguirá abrir de forma completa seus vazios capilares (FERREIRA et al., 

2012), nem expor sua elasticidade inicial (HAN et al., 2012) e assim, será considerada uma 

fibra mais rígida (SOMWANG et al., 2002; HUBBE et al., 2007). 

A intensa ligação formada nas paredes da fibra (ACKERMAN et al., 2000), como destacado 

por Kohnke et al. (2010) não só afeta o tamanho dos poros e a capacidade de inchamento, como 

também reduz a fibrilação da superfície da fibra (KLUNGNESS; CAULFIELD, 1982), a área 

da superfície específica da fibra (WANG et al., 2003) e aumenta o módulo de elasticidade da 

parede da fibra úmida (SCALLAN; TIGERSTROM, 1992). 

A hornificação como um tratamento econômico e simples (ARDANUY et al., 2015; 

BALLESTEROS et al., 2017), e sua influência na perda da capacidade de retenção de água 

representaria efeitos benéficos como reforço da matriz cimentícia, pois permitiria uma maior 

estabilidade dimensional, e com isto, poderia esperar-se um melhor desempenho da interface 

fibra-matriz, em relação à aderência (BALLESTEROS et al., 2015; FERREIRA et al., 2015; 

FERREIRA et al., 2017). Além disso, esta modificação do caráter da fibra influiria na redução 
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das incrustações de hidróxido de cálcio no lúmen e superfície das fibras, retardando a 

mineralização, e consequentemente melhorando sua durabilidade nos compósitos 

(CLARAMUNT et al., 2011; ARDANUY et al., 2015). 

Na literatura, existem uma série de trabalhos aplicando este tratamento, destacando-se o 

trabalho de Claramunt et al. (2010), que estudaram o efeito de 4 ciclos de hornificação, por 

imersão e secagem, sobre vários tipos de polpas de pinus. Os resultados expõem uma tendência 

à redução da capacidade de absorção de água das fibras e preservação das suas características 

de interesse, como é a cristalinidade, indicando desta forma, seu potencial de reforço; resultados 

similares em relação a polpa de eucalipto branqueada e não branqueada submetidas a 4 ciclos 

de hornificação foram encontrados por Ballesteros e colaboradores (2017). Como continuidade, 

Claramunt et al. (2011), analisaram o comportamento de polpas de pinus hornificadas como 

reforço de compósitos cimentícios, antes e após 4 ciclos de envelhecimento acelerado, com 

resultados que indicam uma melhora no desempenho mecânico e de durabilidade do compósito 

quando comparado com aqueles reforçados com fibras sem tratamento. Ballesteros et al. (2015) 

avaliaram fibras branqueadas e não branqueadas de pinus e eucalipto submetidas a 4 ciclos de 

hornificação como reforço em matrizes cimentícias com 28 dias e após 200 ciclos de 

envelhecimento acelerado. Os resultados apresentaram um melhor desempenho mecânico dos 

compósitos com fibras modificadas, especialmente para polpas de eucalipto. Após do 

extremamente agressivo envelhecimento acelerado com 200 ciclos, observou-se degradação o 

material celulósico, indicando que para este tipo de condições é necessário um tratamento sobre 

a matriz para otimizar o material.  

 

3.8 Processo de carbonatação de compósitos cimentícios 

 

A interação entre a atmosfera e um material cimentício dá origem à carbonatação da matriz. 

A carbonatação existe como um processo natural que sucede lentamente em decorrência da 

baixa concentração de dióxido de carbono (CO2) presente no ar, por isto, é utilizada a aceleração 

do processo por meio de um ambiente enriquecido com altas concentrações de CO2 (BERNAL 

et al., 2014; PIZZOL et al., 2014b; ASHRAF, 2016). Assim, segundo a concentração de CO2 

no ambiente, se consideram 2 tipos de curas do material cimentício, a saber: 1- carbonatação 

acelerada, com concentração de CO2 de entre 2-20% ou 2- carbonatação supercrítica, com 

aproximadamente 100% de concentração de CO2. Basicamente entende-se que a carbonatação 

é a reação dos produtos de hidratação do cimento com o dióxido de carbono do ambiente 
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(CORREIA et al., 2015a), o qual dentro da indústria da construção poderia significar um avanço 

importante na sustentabilidade do setor, em função do consumo deste tipo de poluente 

(ALMEIDA et al., 2013; ARAIZI et al., 2016; ASHRAF, 2016), permitindo assim uma redução 

das concentrações deste gás na atmosfera, geradas pela manufatura do cimento e que são 

associadas a uma porcentagem de 5 a 8% das emissões globais (OLIVIER et al., 2012; YANG 

et al., 2015; KAJASTE; HURME, 2016).  

Devido ao caráter básico predominante nos compósitos cimentícios, a cura acelerada por 

carbonatação surge como uma alternativa viável de modificação da matriz com a finalidade de 

atingir um ambiente menos agressivo da mesma, alcançando assim, um incremento na 

durabilidade das fibras naturais usadas como reforço (ALMEIDA et al., 2010; TONOLI et al., 

2010a; PIZZOL et al., 2014a; WEI; MEYER, 2014a; SANTOS et al., 2015a; URREA et al., 

2017). Além disso, destaca-se como uma tecnologia ambientalmente amigável e econômica 

quando comparada com outras (MONKMAN; SHAO, 2010; WANG et al., 2016).   

Desta forma, fundamenta-se, que um dos principais efeitos do fenômeno de carbonatação é 

modificar as propriedades químicas da matriz, obtendo em consequência, um processo de 

neutralização ou redução significativa do típico pH alcalino da matriz (MORANDEAU et al., 

2015; SILVA et al., 2015; ZHA et al., 2016). 

Dentro da matriz de cimento, o dióxido de carbono reage tanto com o hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2), como com o hidrato de silicato de cálcio (C-S-H), sendo os dois principais produtos 

da hidratação do cimento, formando assim, carbonato de cálcio (CaCO3) e sílica gel 

(REZAGHOLILOU et al., 2017; HO et al., 2018). Porém, na pasta de cimento, o produto da 

hidratação que reage mais rapidamente, formando CaCO3, é o hidróxido de cálcio pois exibe 

maior grau de dissolubilidade (GRAM, 1988). 

O mecanismo de carbonatação inicia-se na capa mais externa do compósito e movendo-se 

de forma gradual até as capas internas, principalmente através do sistema de poros permeáveis 

e fissuras da matriz (TONOLI et al., 2010a; SILVA et al., 2015; HUSSAIN et al., 2017). Assim, 

considera-se que o tratamento difunde o CO2 presente na atmosfera (natural ou modificada), 

através dos poros capilares insaturados distribuídos ao longo da matriz de cimento. 

Seguidamente, ocorre a dissolução do CO2 na fase aquosa nos poros, formando ácido carbônico 

(H2CO3), o qual, na sua vez dissocia-se nos íons HCO3
- e CO3

-. Finalmente, o hidróxido de 

cálcio sofre um processo de dissolução ao reagir com o CO2 dissolvido, dando origem aos íons 

Ca2+ e OH-, resultando na precipitação de carbonato de cálcio (PETER et al., 2008; ALMEIDA 

et al., 2013; HUSSAIN et al., 2017).  
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Destaca-se que, embora a presença de um conteúdo mínimo de água na matriz é 

fundamental para promover a ionização dos compostos, que a sua vez permitem o surgimento 

das reações próprias do fenômeno de carbonatação, um teor de água em excesso poderia saturar 

o sistema de poros, originando um bloqueio, o qual afetaria negativamente o processo e limitaria 

as reações envolvidas (FERNANDEZ BERTOS et al., 2004).   

Por outro lado, um outro efeito da carbonatação acelerada é a modificação das propriedades 

físicas do compósito, o que se traduz em uma redução de até 20% da porosidade (ASHRAF, 

2016; ZHA et al., 2016; ŠAVIJA; LUKOVIĆ, 2016), além de redução absorção de água 

(permeabilidade) e densificação da matriz, sendo características que favorecem a uma melhora 

nas propriedades físicas e desempenho mecânico do compósito (TONOLI et al., 2010a; LESTI 

et al., 2013; ZHAN et al., 2013; WANG et al., 2016). Após a carbonatação, torna-se importante 

destacar que a redução da porosidade e o incremento da densidade do compósito aparece em 

função da precipitação do CaCO3, o qual se caracteriza por ser um produto mais denso e estável 

que o hidróxido de cálcio (ALMEIDA et al., 2013; ŠAVIJA; LUKOVIĆ, 2016) e que se 

deposita na estrutura de poros da matriz, refinando o tamanho dos poros (diâmetro de poro 

menor) (PIZZOL et al., 2014a; XUAN et al., 2016).  

Além disso, compósitos carbonatados também apresentaram uma melhora na interface entre 

as fibras celulósicas e a matriz cimentícia, pois como consequência do tratamento, se origina 

uma mudança na zona de transição ao redor das fibras vegetais, responsável por prejudicar o 

desempenho da interface ao longo do tempo, sendo preenchidos estes espaços vazios pelo 

carbonato de cálcio gerado pelas reações típicas do processo, melhorando o contato entre as 

fibras e a matriz (PIZZOL et al., 2014a; SANTOS et al., 2015b). 

O grau de carbonatação alcançado dentro da matriz é influenciado por uma série de 

situações e fatores tanto externas quanto internas, sendo elas: a interação química entre o 

dióxido de carbono, os produtos de reação, a porosidade, a permeabilidade e o transporte de 

CO2 dentro da estrutura porosa (ZIVICA; BAJZA, 2001; ALMEIDA et al., 2013; SILVA et al., 

2015). Além disso, também são de importância os parâmetros do processo em questão, como a 

concentração e pressão de CO2 (facilitam o processo de difusão e dissolução do CO2), a 

umidade relativa que afeita a penetração do CO2 (teor ótimo entre 50-70% (ŠAVIJA; 

LUKOVIĆ, 2016)) e a temperatura (MORANDEAU et al., 2015; URREA et al., 2017; HO et 

al., 2018). 

Nos compósitos cimentícios reforçados elaborados a partir do método úmido (Hatschek), 

como decorrência da porosidade capilar gerada pelo processo de fabricação e do volume das 
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fibras distribuídas pela matriz, gera-se uma estrutura que facilita a penetração do CO2, 

promovendo assim a carbonatação do compósito (Pizzol, Mendes, Frezzatti, et al., 2014). 

A técnica de carbonatação acelerada foi aplicada nas pesquisas de Pizzol et al. (2014a) e 

Pizzol et al. (2014b) com matrizes cimentícias reforçadas com polpas celulósicas de eucalipto, 

com resultados indicando que o tratamento incrementou o conteúdo de carbonato de cálcio, 

precipitando-se nos poros da matriz preenchendo os espaços vazios, refinando a distribuição do 

tamanho dos poros e melhorando o contato da fibra com a matriz, situação que previne a 

penetração de água nos poros, e ainda, a respeito da fibra, encontrou-se uma melhora na 

interface com a matriz.  

Por outro lado, Santos et al. (2015b) avaliou o efeito de carbonatação supercrítica na 

durabilidade dos compósitos extrudados reforçados com fibras de eucalipto branqueado e sisal 

residual submetidos a 200 ciclos de envelhecimento acelerado. Os resultados do trabalho 

mostraram que o tratamento reduz a porosidade do material, selando os poros abertos ao redor 

das fibras celulósicas, e assim, limitando a absorção de água nos compósitos. Quando avaliados 

os compósitos envelhecidos, aqueles curados com carbonatação acelerada mostraram 

evidencias de preservação, especialmente os reforçados com sisal. Urrea et al. (2017) 

encontraram resultados similares em relação a melhoras no desempenho mecânico e 

preservação do reforço celulósico em compósitos de cimento reforçados com fibra de eucalipto 

não branqueada.  

 

3.9 Material pozolânico 

 

As pozolânas são definidas como materiais siliciosos ou sílico-aluminosos amorfos, cujo 

potencial baseia-se na sua reatividade com o hidróxido de cálcio, o qual é produzido durante o 

processo de hidratação dos silicatos de cálcio anidros do cimento Portland e é responsável por 

determinar o caráter básico do mesmo (MARMOL et al., 2013). Durante a reação, a Portlandita 

se precipita como silicatos, aluminatos e sílico-aluminatos de cálcio hidratados, formando fases 

hidratadas similares às obtidas na hidratação do cimento. Adicionalmente, o uso de materiais 

compósitos com substituição de um determinado teor de cimento por material pozolânico na 

formulação da matriz, representa um fator ambientalmente positivo, pois esta diminuição influi 

diretamente com uma redução na geração de gases estufa, como é o CO2, originados durante a 

produção do cimento (SILVA et al., 2010; HESAMI et al., 2014; TIAN; ZHANG, 2016; 

VISHWAKARMA et al., 2016).  



53 
 

Neste contexto, duas situações tomam relevância, por um lado, o cimento Portland é um 

material de grande importância estratégica para o desenvolvimento social e humano (FRÍAS et 

al., 2017), no entanto, a indústria cimenteira contribui com grandes quantidades de emissões 

artificiais de CO2, como consequência do seu processo produtivo (YANG et al., 2015; 

KAJASTE; HURME, 2016), gerando ao redor de 900 kg deste gás estufa por tonelada de 

Clinker produzido (HASANBEIGI et al., 2010; TEKLAY et al., 2016), além de liberar 

quantidades de SO3 e NOx que podem causar chuva ácida e efeito estufa (RASHAD; ZEEDAN, 

2011). Para abordar esta problemática, a indústria de cimento já avaliou diversas alternativas, 

destacando-se tecnologias de captura e armazenamento de carbono, uso de combustíveis 

alternativos, modificação do sistema produtivo e substituição parcial da matriz cimentícia, as 

quais já mostraram um elevado potencial dentro do setor (WANG et al., 2014; YANG et al., 

2015), sendo que, esta última sobressai pela sua praticidade e economia (YANG et al., 2015), 

além de representar o aproveitamento de resíduos que possibilita sua inclusão dentro da 

chamada Economia Circular como eixo principal das políticas internacionais atuais (WANG et 

al., 2014; SMOL et al., 2015; YU, 2017). 

Existe uma ampla variedade de materiais com caraterísticas pozolânicas obtidos a partir de 

resíduos ou subprodutos industriais. Assim, a origem deste tipo de materiais pode ser 

agroindustrial (APRIANTI et al., 2015; GURSEL et al., 2016; MIKULČIĆ et al., 2016) como 

bamboo (RODIER et al., 2017), cana de açúcar, casca de arroz (SALAZAR-CARREÑO et al., 

2015) entre outros, ou de origem inorgânico como resíduos cerâmicos (SUBAŞI et al., 2017), 

lodo de papel (FRÍAS et al., 2015), resíduos da mineração de carvão (VEGAS et al., 2015; 

HESAMI et al., 2016), entre outros.   

Neste ponto, as cinzas de casca de arroz e o resíduo da mineração de carvão se destacam 

com especial interesse para o desenvolvimento desta pesquisa. Na atualidade, cada ano a 

indústria agrícola da produção de arroz produz um valor superior a 600 milhões de toneladas 

(JAMIL et al., 2013; YANG et al., 2016), dos quais aproximadamente 100 milhões de toneladas 

são casca de arroz como material de resíduo, gerando a necessidade de um adequado descarte 

ou aproveitamento desta biomassa (WEI; MEYER, 2016). Por sua vez, o setor da mineração de 

carvão expõe uma produção anual superior a 7400 milhões de toneladas (SRWE, 2017), dos 

quais, em função do processo industrial de extração e lavagem utilizado (FRÍAS et al., 2012a; 

VEGAS et al., 2015), até o 15% pode representar resíduo de carvão (HAIBIN; ZHENLING, 

2010). No Brasil e ao redor do mundo, a disposição destes resíduos de forma inapropriada e 

mesmo sendo apropriada, pode gerar uma série problemáticas relacionadas a impactos 

ambientais negativos sobre solo e/ou água, que originam uma série de preocupações ambientais 
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obrigando a encontrar soluções para esta situação (HAIBIN; ZHENLING, 2010; CUI et al., 

2015; FERNANDES et al., 2016). 

Em relação a cascara de arroz, seu descarte pode ser feito em terrenos abertos, sendo muitas 

vezes queimada nos mesmos, gerando uma série de problemas ambientais no solo e nas áreas 

circundantes (JOHAR et al., 2012). Uma alternativa de aproveitamento deste resíduo é sua 

queima com a finalidade de obter um recurso energético e cogeração de energia (PEREIRA et 

al., 2013; PODE, 2016). Neste processo, a casca de arroz é transformada em cincas como 

subproduto, que a sua vez, pode representar um outro impacto ambiental negativo como 

consequência de uma queima ineficiente (JOHAR et al., 2012), da sua composição química e 

da sua disposição direta sobre leitos de rios ou o solo, acarreando uma variação das suas 

características como é o valor de pH (FOLETTO et al., 2005; PODE, 2016), além de ocupar 

grandes espaços para seu descarte (BRAND et al., 2017). Por outro lado, o descarte 

inapropriado da mineração do resíduo de carvão pode gerar problemáticas ambientais como: 

lixiviação de contaminantes nas águas subterrâneas, erosão, poluição do ar, contaminação do 

solo, além de impactos paisagísticos e visuais; acarreando em todos os casos medidas corretivas 

custosas de longo prazo (ZHENGFU et al., 2010; YU et al., 2014; YU; GAO, 2016). 

Considerando esta situação, se os resíduos em questão são submetidos a um tratamento 

térmico de forma apropriada sob parâmetros controlados e predefinidos, são ativadas 

propriedades que lhes permitem expor características pozolânicas (ZAIN et al., 2011; 

PEREIRA et al., 2013; BEHNOOD et al., 2015; JUENGER; SIDDIQUE, 2015; GIMÉNEZ et 

al., 2016; ARRIBAS et al., 2018). Assim, estes resíduos podem ser amplamente aproveitados 

no campo do desenvolvimento de diversos materiais de construção como componentes de 

substituição parcial do cimento Portland (CUI et al., 2015; FERNANDES et al., 2016; 

MOHSENI et al., 2016).  

As vantagens das cinzas de casca de arroz e do resíduo de carvão ativado se reflexam em 

um conjunto de atributos sobressalientes. Primeiramente, a cinzas de casca de arroz produzidas 

por combustão a temperaturas inferiores a 700ºC (FERRO et al., 2007; PEREIRA et al., 2013; 

PODE, 2016), caracterizam-se por elevada área superficial específica (WALKER; PAVÍA, 

2011), composição predominante de uma estrutura desordenada de silício (Si) e oxigênio (O) 

(MOHSENI et al., 2016; WEI; MEYER, 2016; DIAS et al., 2017), com teores de entre 80-90% 

(ZAIN et al., 2011; HESAMI et al., 2014), sendo originada a partir de processos de 

decomposição e sinterização sem fusão da sílica amorfa (PAYA et al., 2001), é considerada 

uma pozolâna natural de baixo custo, não apresentam problemas maiores no processo 

produtivo, valorizam o reuso de resíduos (HAMZEH et al., 2013), possuem baixo conteúdo de 
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metais pesados (GURSEL et al., 2016) e exibe uma destacável eficiência, sendo que, após 

incineração, pode converter uma porcentagem de ao redor de 20% do seu peso em cinzas 

(ANWAR et al., 2001). Por sua vez, as características pozolânicas do resíduo de carvão são 

ativadas por combustão a temperaturas de 600-750ºC (CUI et al., 2015; FRÍAS et al., 2016; 

ARRIBAS et al., 2018), exibindo uma composição química com destacável conteúdo de sílica 

e alumina, representada em porcentagens de ao redor de 40-50% e 20-25% respetivamente 

(MODARRES; NOSOUDY, 2015; VEGAS et al., 2015), além disso, este material constitui um 

abundante subproduto com elevado potencial de aproveitamento (ALMEIDA POLICIANO et 

al., 2010). 

Compósitos cimentícios reforçados tanto com cinzas de casca de arroz quanto com resíduo 

de carvão ativado mostram uma série de características interessantes, sobressaindo 

principalmente a melhora nas propriedades mecânicas, incremento da durabilidade 

(BEHNOOD et al., 2015), resistência à absorção de água (HAMZEH et al., 2013), redução da 

porosidade da matriz e da zona de transição fibra-matriz, redução do conteúdo de hidróxido de 

cálcio e diminuição da degradação das fibras de reforço (PEREIRA et al., 2013; TORKAMAN 

et al., 2014). Esta série de vantagens tem sido demostrada por diversos autores através de 

publicações internacionais em relação a compósitos cimentícios com substituição parcial por 

cincas de casca de arroz ou resíduo de carvão ativado como materiais pozolânicos (PEREIRA 

et al., 2013; TORKAMAN et al., 2014; MOHSENI et al., 2016). 

 

3.10 Conclusões da revisão da literatura 

 

Os temas abordados nesta revisão de literatura têm por objetivo esclarecer e justificar as 

atividades que serão desenvolvidas neste trabalho de pesquisa. As temáticas abordadas serão 

relacionadas ao uso de polpas celulósicas curtas (Eucalipto) e longas (Pinus) não branqueadas 

como materiais de reforço em compósitos inorgânicos frágeis, enfatizando na sua durabilidade 

e degradação dentro do ambiente alcalino da matriz cimentícia.  

Considerando está problemática, foram exibidas uma série de tratamentos físicos, químicos 

e mecânicos realizados sobre as fibras celulósicas ou matrizes de cimento com vistas a preservar 

as características de interesse das fibras, melhorar seu desempenho como material de reforço e 

atingir um melhor comportamento mecânico do compósito.  

Neste contexto, surgem duas técnicas de elevada potencialidade, sendo elas a hornificação, 

carbonatação acelerada e substituição por adições pozolânicas. A primeira, apresenta-se como 

uma técnica simples e econômica, aplicada sobre fibras vegetais, modificando sua estrutura e 
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obtendo uma série de características que mitigariam as problemáticas associadas ao seu 

aproveitamento. Por sua vez, a carbonatação acelerada ou a substituição parcial por materiais 

pozolânicos, surgem como tratamentos aplicados sobre a matriz de cimento, que permitiria 

conseguir uma evolução das propriedades físicas e mecânicas do compósito, favorecendo ao 

mesmo tempo um ambiente mais propício e adequado para a preservação do material celulósico 

de reforço. 

Esta revisão de literatura também permitiu construir um estado da arte atual sobre o 

comportamento e potencialidade das fibras como reforço de matrizes de fibrocimento e dos 

diferentes tratamentos utilizados, dando especial ênfase no fenômeno de hornificação, 

substituição por materiais pozolânicos e carbonatação acelerada.  

Sendo assim, esta pesquisa de doutorado pretende contribuir no campo dos fibrocimentos 

reforçados com polpas de origem vegetal, aplicando técnicas sobre as polpas e matriz de forma 

combinada para otimizar seu desempenho técnico, durabilidade ao longo do tempo, permitindo 

uma competividade comercial do material desenvolvido e potencializando sua característica 

ambientalmente amigável. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Este item apresenta a descrição geral dos materiais e métodos que foram utilizados neste 

trabalho. Esta pesquisa foi desenvolvida em quatro partes, a saber: 1- desintegração das polpas 

celulósicas, aplicação do processo de hornificação e caracterização das fibras antes e após 

tratamento; 2- produção de compósitos cimentícios reforçados com 6%, 8% e 10% de polpas 

de eucalipto e pinus tratadas e não tratadas e curados por cura térmica e caraterização do 

material, uma vez determinado o teor de reforço ótimo se procedeu a caracterização do material 

após do ensaio de envelhecimento acelerado; 3- produção de compósitos cimentícios reforçados 

com polpas de eucalipto e pinus tratadas e não tratadas e curados tanto por cura térmica e 

carbonatação acelerada e caracterização desse material antes e após do ensaio de 

envelhecimento acelerado; 4- produção de compósitos cimentícios reforçados com a polpa 

(tratada e não tratada) de melhor desempenho na etapa 2 e curados por cura térmica com 

substituição parcial da matriz por cinzas de casca de arroz ou resíduo de carvão e caracterização 

desse material antes e após do ensaio de envelhecimento acelerado. As Figura 7, 8, 9 e 10 

apresentam os fluxogramas das atividades programadas.  

 

 Figura 7 - Fluxograma resumo das atividades propostas na fase I da pesquisa.  

 
Fonte: Própria autoria 

 

 

 



58 
 

Figura 8 - Fluxograma resumo das atividades propostas na fase II da pesquisa. 

 

Fonte: Própria autoria 

 

 

 

Figura 9 - Fluxograma resumo das atividades propostas na fase III da pesquisa. 

 

Fonte: Própria autoria 
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Figura 10 - Fluxograma resumo das atividades propostas na fase IV da pesquisa. 

 
Fonte: Própria autoria 

 

4.1 Matérias primas  

 

4.1.1 Polpas vegetais 

 

Foram utilizadas polpas kraft não branqueadas de Pinus (Pinus Radiata D. Don) com nome 

comercial Unbleached Softwood Kraft Pulp, marca: UKP Arauco Standard, apresentadas em 

forma de folhas secas com aproximadamente 10%UR e polpas kraft não branqueadas de 

Eucalipto (Eucalyptus Grandis e Eucalyptus Urophylla) doadas pela empresa Suzano Papel e 

Celulose (Limeira/SP, Brasil), esta polpa foi entregada em forma de pasta (tomada do processo 

kraft polpa pré-O2) com um conteúdo de umidade de 65%. 

 

4.1.2 Matriz cimentícia e substituições  

 

A matriz cimentícia trabalhada está formada por cimento Portland de alta resistência CP V-

ARI Estrutur (NBR 5733) marca Cauê. O cimento comercial CP V-ARI foi escolhido como 

aglomerante pelo seu alto conteúdo de clinker e ausência de adições minerais (pozolâna ou 

escória e <5% de calcário). Esta condição é ideal para realizar o estudo da degradação e 

mineralização de fibras vegetais. Foram utilizados três tipos de substituições individuais em 

uma porcentagem de 27% em massa, sendo elas: calcário, cinza de casca de arroz e resíduo de 
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carvão ativado. Esta porcentagem foi escolhida por ser um valor de substituição próximo ao 

utilizado dentro da indústria de fibrocimentos (SANTOS et al., 2014). 

O calcário dolomítico comercial marca Itaú, foi utilizado como substituto parcial do 

cimento por ser uma prática costumeiramente realizada na indústria dos fibrocimentos com a 

finalidade de reduzir custos de produção. A cinza de casca de arroz (adquirida em forma de 

casca de arroz) foi doada por Guardiarroz – Extremeña de Arroces, Extremadura – Espanha e 

o resíduo de carvão foi doado pelo Spanish Coal Group, S.A. Hullera Vasco-Leonesa, Santa 

Lucia – Espanha; ambos resíduos foram utilizados pelo seu potencial pozolânico.  

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Polpas vegetais 

 

4.2.1.1 Desintegração de polpas vegetais  

  

As polpas vegetais de pinus obtidas em forma de folhas secas foram desintegradas seguindo 

o procedimento:  1- rasgagem manual das folhas (25 gr/L) ; 2- desagregação do material em 

tanque misturador, com velocidade de agitação de 1720 rpm e 200 L de água durante 60 

minutos; 3- drenagem manual do excesso de água da polpa com auxílio de tela de 100 Mesh 

(abertura aproximada: 0,150 mm); 4- centrifugação em equipamento marca Consul, modelo 

C2A05BBANA, por 10 minutos; 5- desagregação das polpas por 5 minutos em misturador 

planetário da marca Amadio, Modelo 20LA; 6- preservação das polpas por meio da 

armazenagem em sacolas plásticas seladas e refrigeradas em freezer com temperatura 

controlada (0 °C-7 °C), marca Metal Frio modelo VB50R.  

 

4.2.1.2 Processo de hornificação de polpas vegetais 

 

A hornificação das fibras foi realizada por meio de quatro ciclos de umedecimento e 

secagem. O procedimento utilizado foi adaptado da metodologia proposta por Claramunt et al. 

(2011). O processo de hornificação das polpas vegetais apresenta quatro etapas fundamentais, 

sendo elas: a) imersão das polpas em backers (4000 ml) com água de torneira a temperatura 

ambiente durante 15 horas; b) drenagem manual leve da suspensão de polpa com auxílio de tela 

de 100 Mesh (abertura aproximada: 0,150 mm); c) desagregação das polpas através de 
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misturador planetário da marca Amadio Modelo 20LA, por 5 minutos; d) secagem das polpas 

em forno marca Jung modelo 10019 com recirculação de ar a 60 °C (+/- 5 ºC) durante 7 horas. 

Depois de finalizada a etapa (d), o ciclo reiniciava na etapa (a), até atingir 4 ciclos. No final do 

processo, após quatro ciclos, as fibras foram armazenadas em sacos plásticos selados. 

 

4.2.1.3 Caracterização química de polpas vegetais  

 

4.2.1.3.1 Composição química das polpas vegetais 

 

O ensaio para caracterizar quimicamente é fundamental entender a correlação da 

composição química das polpas com os tratamentos sobre fibra e matriz. Assim, torna-se 

importante determinar os teores de lignina, hemicelulose e celulose das polpas em estudo. A 

análise foi realizada segundo as indicações da metodologia proposta por Van Soest (1994) a 

partir de amostras secas e moídas de polpa. O procedimento determina os componentes 

químicos das plantas baseado na divisão seus constituintes em conteúdo celular (lipídios, 

gorduras etc) e parede celular (proteína insolúvel, hemicelulose e celulose). 

O número Kappa, foi utilizado como indicador do conteúdo de lignina presente nas polpas 

celulosicas. Foi determinado a partir das normas ISO – 302 – Pulps – Determination of Kappa 

Number e Tappi T236 om-99 – Pulp – Determination of Kappa Number, através da oxidação 

por solução de permanganato de potássio e titulação iodométrica com tiossulfato de sódio.  

 

4.2.1.3.2 Viscosidade 

 

A viscosidade de polpas químicas dissolvidas em solução CED é considerada como uma 

medida da degradação do material celulósico e uma indicação do seu potencial de força geral 

(GURNAGUL et al., 1992). A parâmetro foi determinado antes e após o tratamento, de acordo 

com a norma Tappi T 230 om – Viscosity of pulp (Capillary viscometer method), utilizando 

cupriethylenediamine (CED)(C4H16CuN4
2+) como solvente. Foi determinado o peso absoluto 

seco da polpa, seguido de pesagem e diluição em água destilada com auxílio de mesa agitadora 

marca Ika-Lobortechnik, modelo AS501.4. O tempo de diluição foi de 30 minutos para polpas 

de pinus e 5 minutos para eucalipto. Após diluição foi aplicado Cupriethylenediamine (CED) 

como solvente com ambientação em banho termostático marca Quimis, modelo 3838R26 com 

temperatura de 25 °C +/- 1 °C e com auxílio de um viscosímetro capilar de 200 ml. O ensaio 

foi realizado em triplicata. Os teores de viscosidade foram determinados aplicando a equação 

(1). 
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𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝐶 ∗ 𝑇 ∗ 𝐷 (1) 

 

Onde C é a constante de calibração do viscosímetro; T é o tempo de fluxo em segundos 

e D é a densidade da solução de polpa (1,052 g/cm3). 

 

4.2.1.4 Caracterização física das polpas vegetais 

 

4.2.1.4.1 Valor de Retenção de Água (WRV) 

 

O valor de retenção de água ou WRV (Water Retention Value) pelas suas siglas em inglês, 

foi determinado antes e após do tratamento nas fibras vegetais de acordo com a norma ISO 

23714:2014, como uma forma de quantificar o grau de hornificação alcançado. As medições 

foram realizadas em duplicado. As fibras foram individualizas por dispersão em água destilada, 

passando depois para uma centrifuga com suportes para filtração e parâmetros estabelecidos de 

força centrífuga de 900 +/-50 g (g sendo a aceleração da gravidade) por 30 minutos. Após 

centrifugadas as amostras foram para estufa a 105 °C +/-2 ºC até massa constante. Os valores 

de WRV foram calculados segundo a equação (2): 

𝑊𝑅𝑉:
𝑚1

𝑚2
− 1          (2) 

Onde m1 é a massa da amostra úmida centrifugada em gramas e m2 é massa da amostra 

seca em gramas. 

O teor de hornificação para cada tipo de polpa foi obtido a partir da substrução do teor 

de WRV inicial e final, dividido pelo WRV inicial.  

 

4.2.1.4.2 Difratometria de Raios-X (DRX) - Cristalinidade  

 

Antes e após do tratamento de hornificação foi determinado o índice de cristalinidade da 

celulose das polpas vegetais, através do método de difratometria de raios-X (DRX), com a 

finalidade de determinar variações significativas na sua cristalinidade ocasionadas pelo 

tratamento em questão. Foram utilizadas amostras de polpas secas e moídas para realizar o 

ensaio. Foi utilizado um Difratômetro Rigaku MiniFlex 600, operado com 600 W de potência 

(40 kVx15 mA). O ensaio foi realizado com escala de varredura de 5º a 45º (2Ɵ) e velocidade 

de varredura de 1º/min. O índice de cristalinidade das polpas de celulose foi determinado 



63 
 

utilizando o procedimento empírico proposto por Segal et al. (1959). Este método consiste em 

calcular o índice de cristalinidade para a celulose (I.Cr) de acordo com a seguinte equação (3): 

 

𝐼. 𝐶𝑟 ∶
𝑙002−𝑙𝑎𝑚

𝑙002
𝑥100      (3) 

Onde l002 corresponde à intensidade máxima (cristalino) da difração de plano (002) e lam 

corresponde à intensidade da dispersão de fundo (amorfo). 

 

4.2.1.5 Caracterização morfológica das polpas vegetais 

 

A avaliação morfologia das fibras vegetais foi realizado com a finalidade de determinar 

modificações nas características de interesse (comprimento, largura, deformação, teor de finos 

e massa linear) antes e após do tratamento de hornificação. Para a execução do ensaio foi 

utilizado um analisador de fibras FS200 marca Metso, modelo FiberLab. O equipamento adota 

os procedimentos dados na norma Fiber length of pulp and paper by automated optical analyzer 

using polarized light - TAPPI T 271 om (2007), permitindo assim determinar médias numéricas 

e ponderadas da morfologia das fibras, utilizando luz polarizada na gama de 0,1-7,2 mm. No 

equipamento, as fibras em suspenção são conduzidas através de um canal orientador, o qual 

encontra-se localizado entre uma matriz fotodetectora e uma fonte de luz; assim, considerando 

a característica das fibras de alterar a direção de polarização da luz, um software elaborada 

imagens com uma grande quantidade de fibras, microfibras e pedaços de fibras determinando 

assim o comprimento de fibras individuais. O ensaio foi realizado em duplicata. 

Antes de ser inseridas ao equipamento, as amostras foram preparadas assim: pesagem de 

0,8-1,3 g e 0,3-0,5 g de polpa seca de pinus e eucalipto respectivamente, seguido de hidratação 

por 4 h. Em um balão volumétrico foram medidos 1000 ml (+/- 150 ml) de água destilada e uma 

amostra de polpa a um desagregador manual próprio do equipamento. Uma vez desagregada, a 

solução foi vertida em um recipiente com 4000 ml de água destilada, lavando o desagregador 

com a água restante do balão volumétrico; seguidamente, foi retirada uma amostra de 50 ml da 

solução homogeneizada com auxílio de uma pipeta de 0,2 mm de diâmetro interno para 

finalmente ser transferida ao equipamento.  
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4.2.1.6 Caracterização microscópica das polpas vegetais 

 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada para realizar a 

caracterização microestrutural e superficial das polpas celulósicas. Para isto, amostras de fibras 

foram fixadas em suportes metálicos (“stub”), com uso de fita adesiva dupla face de carbono. 

Posteriormente, as fibras foram inseridas em um microscópio eletrônico de varredura de baixo 

vácuo, modelo TM-3000 marca Hitachi, acoplado com sistema de microanálise de raios X por 

espectroscopia de energia dispersiva. Foram gravadas imagens em diferentes campos e 

aumentos com o objetivo de determinar modificações na superfície da fibra em decorrência do 

tratamento de hornificação sofrido. 

 

4.2.2 Matérias primas 

 

4.2.2.1 Processo de calcinação e ativação 

 

Para ativar as propriedades pozolânicas da casca de arroz e do resíduo de carvão foi 

realizada calcinação em forno de mufla, utilizando um forno mufla marca Hobersal, modelo 

PR400. O procedimento de calcinação para ambos matérias foi estabelecido assim: 1- rampa 

inicial de 10 ºC/min até 400 ºC; 2- 400 ºC durante 20 minutos (queima de material orgânico); 

3- rampa de 10 ºC/min até 600 ºC; 4- 600 ºC durante 2 horas. A temperatura de 600 ºC foi 

escolhida por ser um parâmetro térmico adequado para ativação das propriedades pozolânicas 

dos materiais, desde um ponto de vista econômico, ambiental e energético (BIE et al., 2015; 

GIMÉNEZ et al., 2016). Uma vez calcinados, os materiais foram peneirados com ajuda de 

peneira de 90 µm de abertura e armazenados em recipientes devidamente selados. 

 

4.2.2.2 Distribuição do tamanho de partícula 

 

Para determinar a distribuição do tamanho de partícula das matérias primas foi utilizado 

um analisador de distribuição de tamanho de partícula por difração a laser de alto desempenho, 

modelo LA-950, marca Horiba.   

 

 

 



65 
 

4.2.2.3 Espectrometria de fluorescência de raios X – FRX 

 

O uso de esta técnica permite a determinação da composição química de um material 

determinado. A técnica baseia-se na geração de radiações de fluorescência, a partir da excitação 

dos átomos de uma amostra submetida a raios X. Desta forma, é possível determinar o valor da 

intensidade da radiação em um ângulo determinado a partir de um comprimento de onda 

especifico, possibilitando assim, determinar os elementos existentes e suas concentrações. A 

análise foi realizada com auxílio de um espectrômetro de fluorescência de raios X por dispersão 

de comprimentos de onda, modelo S8 Tiger, marca Bruker, acoplado com gerador de raios X 

de frequência intermediária de 4 kW de potência e quatro cristais analisadores (LIF220, LIF200, 

PET e XS-55). 

 

4.2.2.4 Difratometria de Raios X – DRX 

 

Esta técnica foi aplicada com o objetivo de identificar os componentes mineralógicos das 

matérias primas. Foi utilizado um Difratômetro D8 Advance, marca Bruker, operado com 1,2 

kW de potência (40 kV x 30 mA). O ensaio foi realizado com escala de varredura de 5º a 70º 

(2Ɵ) e velocidade de varredura de 1º/min.  

 

4.2.2.5 Analise termogravimétrico 

 

O teste de termogravimétria (TG) e analise termogravimétrica diferencial (ATD) foi 

realizado com o objetivo de avaliar o efeito de um gradiente de temperatura a velocidade 

constante sob as matérias primas iniciais. A análise foi realizada em um equipamento SAT1600, 

marca TA Instruments, com parâmetros experimentais estabelecidos assim: atmosfera de gás 

nitrogênio com fluxo de 100 mL/min, taxa de aquecimento de 10 °C/min, com varredura de 20-

1000 °C. 

 

4.2.2.6 Determinação da atividade pozolânica  

 

4.2.2.6.1 Solução saturada de hidróxido de cálcio – DSC 

 

A solução saturada de hidróxido de cálcio é um método químico acelerado para estudar 

e determinar a capacidade pozolânica de um material. A metodologia baseia-se no ensaio de 
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pozolanicidade utilizado na norma Method of testing cement. Part 5: Pozzolanicity test for 

pozzolanic cement - UNE EM 196-5 para cimentos pozolânicos. Esta metodologia foi aplicada 

em duplicado para os materiais com potencial pozolânico. A dissolução saturada de hidróxido 

de cálcio (DSC) foi preparada em um recipiente (com tampa) com cal e água destilada até o 

ponto de saturação, o recipiente foi fechado e deixado em forno a 40ºC por 30 dias. Em um 

frasco plástico foi colocado 1 gramo da amostra a avaliar e 75 mL de dissolução saturada de 

hidróxido de cálcio, o frasco foi fechado e colocado em forno a 40ºC durante 1, 7, 28 e 90 dias. 

Para avaliar os íons cálcio (Ca2+) presentes na solução, se utilizou ácido 

etilenodiaminotetracético sal dissódico (EDTA) (C10H14N2Na2O8.2H2O) 0,02 mol/L, NaOH 

(4N) e fluorexona (C30H26N2O13) como indicador. Para avaliar os íons hidroxilo (OH-) presentes 

na solução, se utilizou ácido clorídrico (HCl) 0,1N e alaranjado de metilo (C14H14N3NaO3S) 

como indicador.   

 

4.2.2.6.2 Ensaio normalizado de Frattini 

 

O ensaio normalizado de Frattini permite determinar a quantidade máxima de hidróxido 

de cálcio com a qual a pozolâna pode reagir e foi realizado segundo as recomendações descritas 

na norma Method of testing cement. Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement - UNE-

EN 196-5. O ensaio baseia-se na determinação da capacidade pozolânica por comparação da 

concentração de íon de cálcio (expressado como hidróxido de cálcio) de uma dissolução aquosa 

em contato com cimento hidratado após um período de tempo determinado (8 e 15 dias), e a 

quantidade de íon de cálcio capaz de saturar uma dissolução da mesma alcalinidade. Se a 

concentração de iones cálcio na solução for menor do que a concentração saturada, considera-

se que a formulação satisfaz o ensaio, confirmando sua pozolanicidade. Em recipiente plástico 

(com tampa) foram colocados 100mL de água fervida, o frasco foi fechado e colocado em forno 

a 40ºC e 24h, seguido foram colocadas 20g da amostra a avaliar, agitou-se fortemente e se 

colocou no forno durante os períodos a ser avaliados e segundo as especificações da norma. 

 

4.2.3 Compósitos cimentícios 

 

O estudo dos compósitos cimentícios foi dividido em três etapas, a saber: 1- avaliação da 

porcentagem ótima de polpa hornificada como reforço de compósitos, sendo avaliados os teores 

de 6%, 8% e 10% (porcentagem em massa) de polpa de eucalipto e pinus não branqueada 

(Tabela 1); 2- determinar a eficiência de compósitos de fibrocimento reforçados com polpa de 
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eucalipto e pinus não branqueada hornificada e não tratada curados por carbonatação acelerada, 

antes e após envelhecimento acelerado (Tabela 2); 3-  avaliar o desempenho de compósitos de 

fibrocimento reforçados com a polpa de melhor desempenho hornificada e não tratada (Tabela 

1) com adição de material pozolânico (cinza de casca de arroz ou resíduo de carvão ativado), 

antes e após envelhecimento acelerado (Tabela 3).  

 

Tabela 1 - Formulação e distribuição detalhada das séries avaliadas na etapa 1. 

Tipo de Polpa 
Formulação (% massa) 

Cura CPs 
Cimento Calcário Polpa celulósica 

Eucalipto Não 

Branqueado 

67 

66 

65 

27 

26 

25 

6 

8 

10 
CT 

12 

12 

12 

Eucalipto Não 

Branqueado Hornificado 

67 

66 

65 

27 

26 

25 

6 

8 

10 

CT 
12 

12 

12 

Pinus Não Branqueado 

67 

66 

65 

27 

26 

25 

6 

8 

10 

CT 
12 

12 

12 

Pinus Não Branqueado 

Hornificado 

67 

66 

65 

27 

26 

25 

6 

8 

10 

CT 
12 

12 

12 

*CT: Cura térmica; CPs: Corpos de prova. 

Fonte: Própria autoria 

 

Tabela 2 - Formulação e distribuição detalhada das séries avaliadas na etapa 2. 

Tipo de Polpa 

Formulação  

(% massa) Cura Hornificação 
Envelhecimento 

acelerado 
CPs 

CP Cal P.C 

Eucalipto Não 

Branqueado 
67 27 6 

Carbonatação 

acelerada 

Sim 
Sim 12 

Não 12 

Não 
Sim 12 

Não 12 

Pinus Não 

Branqueado  
67 27 6 

Carbonatação 

acelerada 

Sim 
Sim 12 

Não 12 

Não 
Sim 12 

Não 12 

*CP: cimento; Cal: calcário; P.C: polpa celulósica; CPs: Corpos de prova. 

Fonte: Própria autoria 
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Tabela 3 - Formulação e distribuição detalhada das séries avaliadas na etapa 3. 

Tipo de Polpa 

Formulação  

(% massa) Cura Hornificação 
Envelhecimento 

acelerado 
CPs 

CP CCA RCA P.C 

Polpa de melhor 

desempenho 

67     27 - 6 

CT 

Sim 
Sim 12 

Não 12 

67 - 27 6 Não 
Sim 12 

Não 12 

* CP: cimento; CCA: cinza de casca de arroz; RCA: resíduo de carvão ativado; P.C: polpa 

celulósica; CPs: Corpos de prova. 

Fonte: Própria autoria 

 

4.2.3.1 Processo de produção dos compósitos 

 

Foram produzidas e caracterizadas placas planas de fibrocimento com dimensões de 200 

mm x 200 mm e 5 mm de espessura. O procedimento de produção das placas indica 

primeiramente a mistura das matérias primas, seguido de sucção do excesso de água através de 

vácuo e finalmente prensagem; como descrito na metodologia exposta nos trabalhos de Eusebio 

et al. (1998) e Savastano et al. (2000). De forma detalhada as etapas para preparação dos 

compósitos são as seguintes: 1- as polpas são dispersas em 1600 mL de água com auxílio de 

um desintegrador de polpa marca Marconi modelo MA758 a 3000 rpm, por 5 minutos; 2- A 

mescla foi vertida em um backer (4000 mL), sendo  acrescentadas as outras matérias primas, 

seguido por homogeneização a 2000 rpm, por 2 minutos no mesmo desintegrador; 3- A 

suspensão formada em constante agitação foi transferida para câmara de moldagem; 4- foi 

aplicada pressão negativa (pressão de vácuo de 550 mlHg) e adensamento manual; 5-

finalmente, a placa formada foi prensada a 3,2 MPa (15 toneladas) por 5 minutos. Uma vez 

prensada, a placa foi preparada para a cura estabelecida. Uma vez finalizada a cura, cada placa 

foi serrada com disco diamantado refrigerado com água formando quatro corpos de prova, com 

dimensões de 160 mm x 40 mm. Segundo o caso, para cada uma das formulações em estudo 

foram elaborados 12 corpos de prova, a partir dos quais, foram determinadas suas propriedades 

mecânicas e físicas, antes e após envelhecimento acelerado. 

 

4.2.3.2 Cura térmica e carbonatação acelerada 

 

Segundo o caso de estudo, as placas de cada formulação foram submetidas a cura térmica 

ou carbonatação acelerada. Antes de iniciar as curas já mencionadas, uma vez moldadas as 

placas, foram seladas individualmente em sacos plásticos e submetidas a cura por ambiente 
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saturado (cura saturada) (CS) durante 2 dias antes da cura térmica e 1 dia antes da carbonatação 

acelerada.   

A cura térmica (CT), consistiu em submeter os corpos de prova durante 5 dias à ambiente 

controlado do banho-térmico, marca Tecnoplastico Belfano, com parâmetros predefinidos de 

90 %UR e água a 60 °C (vapor de água a aproximadamente 55 °C).  

A cura em ambiente com excesso de CO2 é uma tecnologia que permite o sequestro de 

CO2 e melhora da resistência à flexão (MOR), módulo de elasticidade, estabilidade dimensional 

e durabilidade. Os corpos de prova foram submetidos à carbonatação acelerada (CA) por 6 

horas. O procedimento para obter este tipo de cura consistiu em submeter às placas uma vez 

moldadas (após cura saturada) a ambiente controlado em câmara climática Thermotron, Model 

SM-3.5s, com parâmetros de 60% umidade relativa, temperatura de 60 °C e ambiente saturado 

de CO2, baseando-se segundo a metodologia descrita por Pizzol et al. (2014a) e Hussain et al. 

(2018); após esta fase, os corpos de prova foram submetidos a uma cura de 5 dias e 18 horas 

em ambiente saturado.  

Ao final do processo, independentemente da cura aplicada, a idade final para os 

compósitos elaborados foi de 7 dias (Figura 11).  

 

Figura 11 - Fluxograma descritivo do processo das curas utilizadas: Cura saturada (CS); cura 

térmica (CT); carbonatação acelerada (CA) e idade final dos compósitos. 

 
Fonte: Própria autoria 

 

4.2.3.3 Envelhecimento Acelerado dos Compósitos 

 

Para estudar a durabilidade dos compósitos reforçados com polpas celulósicas de pinus 

e eucalipto, hornificadas e não tratadas ao longo do tempo, foi aplicado o processo de 
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envelhecimento acelerado por imersão e secagem (água e temperatura). Este procedimento visa 

simular as condições naturais de exposição que envolve chuva e temperatura.  

Esse ensaio foi realizado de acordo a metodologia de Tonoli (2009) e adaptado da norma 

EM 494 - Fibre-cement profiled sheets and fittings for roofing–Products specification and test 

methods (1994), realizado em câmara automática de envelhecimento acelerado, marca Marconi, 

modelo MA 035, com ciclos de preenchimento dos poros capilares da matriz por imersão 

completa em água por 170 minutos e secagem por aquecimento até 70 °C +/- 5 °C por 170 

minutos, com 10 minutos de descanso entre ciclos para evitar choque térmico. Este 

procedimento foi repetido até completarem-se 200 ciclos. 

 

4.2.3.4 Caracterização dos compósitos cimentícios 

 

4.2.3.4.1 Caracterização física dos compósitos 

 

Para determinar os valores das propriedades físicas: valor de absorção de água (AA) em 

%, de porosidade aparente (PA) em % e de densidade aparente (DA) em g/cm3 dos compósitos 

produzidos será empregada a técnica de imersão, fundamentada na norma ASTM C-948-81 

(Standard test method for dry and wet bulk density, water absorption, and apparent porosity of 

thin sections of glass-fiber reinforced concrete). Assim, os corpos de prova serão imersos em 

água à temperatura ambiente por 24 horas, seguido de pesagem para determinação da massa 

imersa (amostra imersa na água) e úmida (retirando a amostra da água e enxugando levemente 

sua superfície para retirada do excesso de água com um pano limpo e seco). Finalmente, 

pesagem da massa seca após secagem por 24 horas, em estufa (marca Nova Etica, modelo 

400/5ND) com circulação de ar, a 105 ºC ± 5 °C. Para determinação das propriedades físicas 

serão aplicadas as equações (4), (5) e (6) respetivamente: 

 𝐴𝐴: 
𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑠𝑒𝑐

𝑀𝑠𝑒𝑐
∗ 100      (4)            𝐷𝐴: (

𝑀𝑠𝑒𝑐

𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑖𝑚𝑒
) ∗ 𝜌        (5)    

𝑃𝐴: (
𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑠𝑒𝑐

𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑖𝑚𝑒
) 𝑥100          (6) 

Onde: Msat é a massa do compósito saturado em água e com superfície seca, Msec é a 

massa do compósito seco em estufa, Mime é massa do compósito saturado imerso em água e ρ 

é a densidade da água (g/cm3). 
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4.2.3.4.2 Caracterização mecânica dos compósitos 

 

As propriedades mecânicas dos compósitos produzidos serão determinadas por ensaio de 

tração na flexão com quatro pontos, que identifica a força aplicada e a deformação sofrida pelo 

material, segundo as indicações da RILEM (Testing Methods for Fibre Reinforced Cement-

Baseda Composites), com uma distância entre apoios inferiores igual a 135 mm, distância entre 

apoios superiores igual a 45 mm e velocidade de deslocamento de 1,5 mm/min, sobre corpos 

de prova saturados em água (24 horas de imersão). Utilizando uma máquina universal de 

ensaios mecânicos, marca EMIC, modelo DL 30.000 juntamente com os seus acessórios (célula 

de carga com capacidade de 1 kN e deflectômetro para medição de pequenas deformações até 

30 mm). Para determinar os valores representativos das propriedades modulo de elasticidade 

(MOE) em MPa, limite de proporcionalidade (LOP) em MPa, módulo de ruptura (MOR) em 

MPa e energia específica (EE) em kJ/m2 serão aplicadas as equações (7), (8), (9) e (10, 

respetivamente. O ensaio está programado para finalizar quando atingir uma redução de 50% 

da carga máxima de ruptura, para cálculo da energia específica.  

 

𝑀𝑂𝑅: 
3∗𝑃𝑚á𝑥∗(𝐿𝑖𝑛𝑓−𝐿𝑠𝑢𝑝)

2∗𝑏∗𝑑2     (7)        𝐿𝑂𝑃: 
3∗𝑃𝐿𝑜𝑝∗(𝐿𝑖𝑛𝑓−𝐿𝑠𝑢𝑝)

2∗𝑏∗𝑑2  (8) 

 

𝑀𝑂𝐸: 
276∗(𝐿𝑖𝑛𝑓)

3

1296∗𝑏∗𝑑3 ∗ 𝛼    (9)     𝐸𝐸: 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎

𝐴
     (10) 

 

Onde: Pmáx: carga máxima aplicada (Newton); PLop: carga máxima aplicada antes da curva 

carga x deslocamento desviar-se da linearidade (Newton); Linf: distância entre apoios inferiores 

(mm); Lsup: distância entre apoios superiores (mm); b: largura do corpo-de-prova (mm), d: 

espessura do corpo-de-prova (mm); Energia absorvida: energia na área sob a curva do gráfico 

carga x deslocamento (Newton x mm); A: área da seção transversal do corpo-de-prova (mm2); 

α: coeficiente angular da região linear da curva carga x deslocamento. 

 

4.2.3.4.3 Difratometria de Raios X – DRX 

 

Esta técnica foi aplicada com o objetivo de identificar possíveis modificações nos 

componentes mineralógicos e fases cristalinas dos compósitos antes e após o envelhecimento 

acelerado. Foi utilizado um Difratômetro Rigaku MiniFlex 600, operado com 600 W de 

potência (40 kV x 15 mA). O ensaio foi realizado com escala de varredura de 5º a 60º (2Ɵ) e 
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velocidade de varredura de 1º/min. Para identificação de fases mineralógicas, foi utilizado o 

XRD Software – DIFFRAC.EVA. 

 

4.2.3.4.4 Analise termogravimétrico 

 

O teste de termogravimétria (TG) e analise termogravimétrica diferencial (ATD) foi 

realizado com o objetivo de avaliar o processo de hidratação e determinar os produtos formados 

como consequência da aplicação da cura por carbonatação acelerada ou da substituição parcial 

por material pozolânico nos compósitos em estudo. O processo de hidratação do cimento pode 

ser avaliado quantificando a perda de massa de uma amostra hidratada que é aquecida 

gradualmente até uma temperatura estabelecida, assim, a quantidade de hidróxido de cálcio e 

carbonato de cálcio na amostra pode ser determinada (SANTOS et al., 2015b). O ensaio de TG 

fundamenta-se no seguimento da massa de uma amostra em função da variação de temperatura 

a velocidade constante, permitindo assim determinar a estabilidade térmica do material, 

composição inicial, os produtos intermédios formados e resíduos. Por sua vez, o ATD mede a 

variação de temperatura entre uma amostra e uma outra de referência termicamente inerte sob 

condições controladas de aquecimento. Uma amostra pode libertar ou absorver calor quando 

ocorre uma modificação no seu estado físico ou uma reação química. Assim, a curva ATD 

expressa essa informação permitindo determinar as variações que ocorrem devido à incidência 

da temperatura na amostra. A análise foi realizada a partir de amostras moídas com auxílio de 

balança termogravimétrica STA-449 F3-Jupiter, marca Netzch, com parâmetros experimentais 

estabelecidos assim: atmosfera de gás nitrogênio com fluxo de 40 mL/min., taxa de 

aquecimento de 10 °C/min, com varredura de 20-1000 °C e cadinho de alumina.  

A determinação das quantidades de hidróxido de cálcio e carbonato de cálcio foram 

determinadas a partir da perda de peso na curva de analise termogravimétrico (TGA) 

considerando o intervalo de temperatura do correspondente pico observado no gráfico da 

derivada da termogravimétria (DTG).  

 

4.2.3.4.5 Caracterização microestrutural – MEV 

 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada na caracterização 

microestrutural dos compósitos cimentícios para estudar a distribuição das fibras na matriz e a 

zona de fratura. Para estudar a distribuição das fibras foram tomadas amostras dos compósitos 
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em estudo (1 cm x 1 cm), cortadas com cortadeira de precisão marca Struers, modelo 04436216, 

e colocadas em molde de borracha, passo seguinte, foi vertida solução composta de catalizador 

e resina e curada por 24 h; seguido, a amostra passou para lixamento em politriz marca Struers, 

modelo TegraPol-11, usando lixa P#1000, 100 rpm e 10 N por 6 minutos, após isto, a amostra 

foi imersa em álcool isoproprílico em backer (50 mL) e colocado em ultrassônico com 

temporizador marca Ultracleaner Unique, modelo 750 por 6 minutos para limpeza; em seguida, 

a amostra foi inserida na politriz para executar o polimento com uso de soluções de suspensões 

de diamantes (6 µm, 3 µm e 1 µm) por 6 minutos. Com as mesmas condições do polimento 

anterior, além de colocar a amostra no ultrassônico, após de cada troca de solução. Para a análise 

de fratura dos compósitos, foi cortada uma amostra da zona de fratura (1 cm x 1 cm) utilizando 

a cortadeira de precisão anteriormente mencionada. Para o ensaio foi utilizado um microscópio 

eletrônico de varredura de baixo vácuo, modelo TM-3000 marca Hitachi, acoplado com sistema 

de microanálise de raios X por espectroscopia de energia dispersiva.  

 

4.2.4 Analise Estatística 

 

Os valores das propriedades físico-mecânicas obtidas durante os ensaios de caracterização 

das diferentes formulações foram avaliados a partir de um tratamento de estatística descritiva 

com a finalidade de organizar e resumir os dados experimentais. Foi tomada a média aritmética 

como medida de tendência central e o desvio padrão como medida de dispersão. Foi realizada 

uma análise inferencial com unidades experimentais dispostas segundo o delineamento 

inteiramente casualisado (DIC) que considera o efeito principal em cada variável resposta 

(MOR, LOP, MOE, EE, AA, DA, PA) determinando assim, se existe diferença estatística 

significativa entre as condições antes e após o tratamento. Para avaliar as variáveis físicas e 

mecânicas foi utilizado o seguinte modelo estatístico (12):   Yij =  µ + ti +  eij (12) 

Onde Yij é o valor observado para as variáveis respostas (propriedades físicas e mecânicas) 

obtidas para o i-ésimo tratamento (hornificado ou não hornificado) em sua  

j-ésima repetição; µ é a média de todos os valores possíveis da variável resposta; ti é o efeito 

do tratamento i no valor observado Yij e eij é o erro experimental associado ao valor observado 

Yij. Foi utilizado o programa S.A.S (Statistical Analysis System), versão 9,3 para as análises 

estatísticas. Foram consideradas as variáveis físicas e mecânicas como fatores qualitativos, 

foram analisados por meio de Teste F quando a ANOVA foi significativa, sendo ambos testados 

a P<0,05.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Características das polpas vegetais 

5.1.1 Propriedades químicas 

 

Sendo a celulose, hemicelulose e lignina os principais constituintes das polpas celulósicas, 

foi determinada a composição química das mesmas com a finalidade de definir os teores médios 

dos seus constituintes elementares. Na Tabela 4, pode ser observada a distribuição porcentual 

detalhada da composição química (celulose e hemicelulose) e índice Kappa das polpas de 

eucalipto e pinus em estudo.  

A nível industrial e produtivo, dentro da composição química, destaca-se o conteúdo de 

celulose como o fator mais importante, pois os outros compostos são considerados indesejáveis 

ou desnecessários (MARTINO et al., 2017). Dentro desde contexto e mesmo considerando que 

as polpas estudadas não foram submetidas ao processo de branqueamento, os teores de celulose 

são bastante representativos e constituem mais de 80% da composição total. Após hornificadas, 

as polpas de eucalipto expõem um incremento mínimo do conteúdo de celulose, possivelmente 

como consequência do tratamento, que ocasiona uma pequena remoção dos constituintes 

remanentes do processo de polpação e que por balanço de massa possibilita o comportamento 

observado. Por sua vez, as polpas de pinus antes e após do processo, também mostraram uma 

variação insignificante na porcentagem de celulose.  

 

Tabela 4 - Distribuição porcentual da composição química e índice Kappa de polpas 

celulósicas. 

Tipos de polpa 

 
Composição química 

Hornificação  Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 
Número Kappa 

 

Eucalipto não 

branqueado 

 

Não 82,5 10,2 13,5 

Sim 84,5 10,0 12,8 

 

Pinus não 

branqueado 

 

Não 85,8 9,6 15,6 

Sim 84,5 8,3 15,5 

Fonte: Própria autoria 
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O baixo conteúdo de lignina das polpas de eucalipto quando comparado com as polpas de 

pinus estaria em função da origem das primeiras; pois as mesmas foram tomadas diretamente 

do processo produtivo, após as etapas de cozimento e pré-branqueamento. Sendo que o processo 

de pré-branqueamento da polpa, encarrega-se de remover de forma parcial o conteúdo de 

lignina com o objetivo de diminuir custos antes de entrar ao processo de branqueamento. 

Na Tabela 5 podem ser observados os teores de viscosidade determinados para polpas de 

eucalipto e pinus não branqueadas antes e após o processo de hornificação.  

A determinação do teor de viscosidade torna-se importante pois, este parâmetro é 

comumente utilizado na indústria papeleira para determinar o efeito de determinado processo 

em relação ao grau de degradação química ocasionado na celulose presente como constituinte 

da polpa vegetal. Isto se fundamenta, como consequência da relação proporcional existente 

entre o teor de viscosidade e o grau de polimerização da molécula de celulosa (CAUX et al., 

2010). Desta forma, a degradação da polpa origina um processo de quebra da cadeia polimérica 

e consequentemente, queda do peso molecular do polímero de celulose (redução do grau de 

polimerização), sendo este comportamento utilizado para determinar de forma indireta o grau 

de degradação da polpa vegetal (DUAN et al., 2015; QUINTANA et al., 2015). 

Adicionalmente, ao considerar que a celulose é o componente estrutural da fibra individual 

e portanto, encarregada de outorgar sua resistência mecânica (SJÖSTRÖM, 1993) e que existe 

uma importante correlação entre o grau de polimerização quantificado pela viscosidade e a 

resistência das polpas vegetais (CAUX et al., 2010). Esta propriedade adquire maior valor pela 

sua influência no adequado desempenho como material alternativo de reforço em compósitos 

frágeis à base de cimento. Porém, é importante avaliar a distribuição ou orientação das 

microfibrilas dentro da parede da fibra (YAN et al., 2014), a cristalinidade, a morfologia, entre 

outras, que são características com destacável influência sobre o desempenho mecânico das 

polpas.   

Como observado na Tabela 5, tanto para polpas de eucalipto não branqueadas como para 

pinus não branqueadas, após serem tratadas ocorre uma redução do teor de viscosidade. Em 

relação às polpas de eucalipto, a redução é representada por uma porcentagem de 6,6%, por sua 

vez, a redução foi de 2,4% para polpas de pinus hornificadas.  

Esta situação já foi observada na literatura, assim, Claramunt et al. (2010), estudaram o 

efeito sobre a viscosidade de 4 ciclos de hornificação sobre polpas de pinus branqueadas e não 

branqueadas, encontrando uma queda da porcentagem de viscosidade de 6,1% e 8,3%, 

respetivamente. Recentemente, a mesma tendência foi determinada no estudo desenvolvido por 

Ballesteros et al. (2017), no qual foi monitorada a viscosidade após 4 ciclos de umedecimento 
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e secagem sobre polpas de eucalipto branqueadas e não branqueadas e de pinus branqueadas e 

não branqueadas; os resultados expuseram redução do grau de polimerização de 8%, 4,6%, 

1,8% e 0,6%, respetivamente.  

A diminuição do teor desta propriedade pode indicar degradação da cadeia de celulose 

(DUAN et al., 2015; QUINTANA et al., 2015), porém o comportamento já era esperado e tem 

sua explicação no ligeiro processo de hidrólise ocorrido nas paredes das fibras de pinus e 

eucalipto hornificadas, que origina certo grau de modificação das ligações covalentes entre os 

monômeros, possibilitando a formação de moléculas de celulose com menor tamanho de cadeia 

e consequentemente diminuição do grau de polimerização (HOWARD, 1990).  

Por outro lado, considerando que o tratamento de hornificação representa uma ação física-

mecânica e não química, a leve redução nos valores de viscosidade pode estar relacionada com 

a remoção do material polimérico de elevado peso molecular (alto grau de polimerização), isto 

é, perda de finos durante o processo (BACARIN et al., 2017). 

Contudo, a diminuição do valor de viscosidade em torno de 10% não significa uma 

deterioração importante da cadeia celulósica das polpas, nem compromete seu desempenho, 

para isto acontecer, a queda do valor desta propriedade química, teria que apresentar valores 

inferiores a 300 cm3/g (CLARAMUNT et al., 2010).  

 

Tabela 5 - Teores médios de viscosidade para polpas celulósicas hornificadas e sem 

tratamento. 

Tipos de polpa Hornificação 
Viscosidade 

(cm3/g) 

Eucalipto não branqueado 
Não 471 

Sim 440 

 

Pinus não branqueado 

 

Não 547 

Sim 534 

Fonte: Própria autoria 

5.1.2 Propriedades físicas 

 

Os valores de retenção de água (WRV) para polpas de eucalipto e pinus sem branqueamento 

submetidos ao processo de hornificação e sem tratamento podem ser observados na Figura 12. 

O desvio padrão calculado para cada um dos tipos de polpas avaliados foi inferior a 0,005. 
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Figura 12 - Teores de retenção de água para polpas hornificadas e sem tratamento. 

 

Fonte: Própria autoria 

 

Para os dois tipos de polpa avaliada como efeito do tratamento, se observa uma diminuição 

na capacidade de retenção de água, representada como reduções nos teores de WRV.  

Como é amplamente conhecido especialmente na indústria papeleira, o processo de 

hornificação origina a redução da capacidade de retenção de água das fibras, possibilitando a 

perda ou limitação da sua habilidade de variação dimensional (FU et al., 2015).  

Esta situação, marcada por seu caráter irreversível (LÖBMANN; SVAGAN, 2017), origina-

se a partir da formação de ligações interfibrilares através de reticulação entre fibrilas de celulose 

em consequência do efeito térmico e perda de umidade (KOHNKE et al., 2010; YAMAUCHI; 

AMANO, 2014; KYMÄLÄINEN et al., 2018). Assim, o fenômeno da substituição de ligações 

de hidrogênio entre água e celulose por ligações entre moléculas de celulose permite um 

empacotamento mais estreito das cadeias de celulose e produz o colapso da parede e do lúmen 

da fibra (KEKÄLÄINEN et al., 2014). 

Por outro lado, a perda da capacidade de retenção de água, também está diretamente 

relacionada com uma mudança na distribuição do tamanho dos poros na parede da fibra (DUAN 

et al., 2015; KOSE et al., 2016), pois o tratamento ocasiona o fechamento dos espaços 

disponíveis (poros) limitando o acesso de água.  

A partir dos valores de WRV obtidos foi determinada a porcentagem de hornificação 

alcançada para cada tipo de polpa. Assim, após 4 ciclos de imersão em água e secagem, as 

polpas de eucalipto exibiram uma porcentagem de hornificação de 33,5%, por sua vez a 

porcentagem para polpas de pinus não branqueadas foi de 16,8%. 

1,64

1,01
1,09

0,84

Eucalipto Pinus

Teo r d e  re t en çã o  d e  á g u a  ( g / g )

Não Hornificada Hornificada
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Esta tendência é amplamente encontrada na literatura como resultado do tratamento em 

questão. Claramunt et al. (2010), tratou polpas celulósicas de pinus branqueadas e não 

branqueadas, além de o algodão, com 4 ciclos de secagem e reumedecimento obtendo redução 

da capacidade de retenção de água e porcentagens de hornificação de aproximadamente 40%, 

28% e 14%, respetivamente. Fu et al. (2015) observaram o efeito de 5 ciclos de hornificação 

sobre polpas não branqueadas de aspen, encontrando redução dos teores de WRV após cada 

ciclo e obtendo ao final do tratamento um grau de hornificação de aproximadamente 28,6%. 

Ballesteros et al. (2017) determinaram um desempenho similar para polpas de eucalipto não 

branqueadas e branqueadas e pinus não branqueadas e branqueadas sometidas a 4 ciclos de 

hornificação, com resultados expondo graus de hornificação de 24%, 7%, 8% e 10%, 

respetivamente.  

Em teoria, se esperava encontrar um maior grau de hornificação para as polpas de pinus em 

decorrência do seu menor conteúdo de hemicelulose (9,6%) quando comparado com as polpas 

de eucalipto (10,2%). Pois o conteúdo de hemicelulose da fibra dificulta a formação de ligações 

de hidrogênio e empacotamento entre as microfibrilas de celulose, acarretando menor grau de 

hornificação, pois se estabelece a possibilidade da formação de ligações hemicelulose-

hemicelulose ou hemicelulose-celulose (KHANJANI et al., 2017). Este comportamento oposto 

em relação ao conteúdo de hemicelulose pode ser entendido ao considerar que as polpas de 

eucalipto foram obtidas como “polpas virgens”, nunca antes secas, e portanto, era esperado 

alcançar um maior grau de hornificação em comparação com as polpas de pinus obtidas 

industrialmente, já secas (formato de folhas secas). Também pode estar influindo o fato de que 

o pinus inicial só tem aproximadamente 6% menos hemicelulose do que o eucalipto sem 

tratamento, sendo uma diferença muito pequena.  

A partir dos difratogramas de raios X individuais para cada tipo de polpa vegetal avaliada 

apresentados na Figura 13, foi determinada a intensidade do halo amorfo e do pico cristalino, 

permitindo deste modo obter os índices de cristalinidade.  

Os índices de cristalinidade das polpas não branqueadas de eucalipto não tratadas (EnB) e 

hornificadas (EnBH) e pinus sem tratamento (PnB) e hornificadas (PnBH) podem ser 

observados na Tabela 6.  

Quando analisados os difratogramas, é possível verificar que para polpas de eucalipto e 

pinus tratadas e não tratadas, a intensidade do halo amorfo (intensidade de dispersão de fundo) 

está entre 18º ≤ 2Ɵ ≤ 19º. Por sua vez, as intensidades para o pico cristalino (intensidade 

máxima de difração de plano (002)) para polpas de eucalipto e pinus hornificadas e não 

hornificadas se situaram entre os ângulos 22º ≤ 2Ɵ ≤ 23º. Sendo estes ângulos tipicamente 
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utilizados para identificação de celulosa amorfa e cristalina (KAPOOR et al., 2017; SAIR et 

al., 2017).  

 

Figura 13 -  Padrões de difração de raios X para polpas celulósicas de eucalipto sem 

tratamento (EnB), eucalipto hornificado (EnBH), pinus sem tratamento (PnB) e pinus 

hornificado (PnBH). 

    
Fonte: Própria autoria 

 

De acordo com a literatura, a celulose apresenta quatro polimorfos principais, destacando-

se primeiramente o polimorfo I ou nativo, considerado metaestável, e os outros tipos que são 

obtidos através de tratamentos químicos e térmicos (SILLER et al., 2015; NAGARAJAN et al., 

2017). Assim, segundo o carácter leve do processo de hornificação, sem implicar tratamentos 

químicos ou térmicos a elevadas temperaturas (BALLESTEROS et al., 2017), e considerando 

os picos identificados nos difratogramas, é possível definir que a estrutura cristalina da celulose 

é de tipo polimorfo I (LENGOWSKI et al., 2013; NETO et al., 2013; ISKAK et al., 2017), a 

qual caracteriza-se por ser a responsável pela estabilidade estrutural e bom desempenho da 

fibra.  

Em relação aos índices de cristalinidade das polpas sem tratamento, este foi superior a 70% 

para todos os casos. Comparando os dois tipos de material avaliado, as polpas de pinus 

apresentaram os maiores valores, sendo 3,4% superiores aos valores determinados para polpas 

de eucalipto. Uma vez hornificadas, as polpas continuam com esta tendência, sendo que, as 

polpas de pinus tratadas exibiram teores superiores de aproximadamente 3,3% quando 

comparados com as fibras de eucalipto.  
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Tabela 6 - Índice de cristalinidade para polpas celulósicas hornificadas e sem tratamento. 

Tipos de polpa Hornificação 
Índice de cristalinidade 

(%) 

Eucalipto não branqueado 
Não 75,2 

Sim 76,5 

 

Pinus não branqueado 

 

Não 77,9 

Sim 79,1 

Fonte: Própria autoria 

 

De forma geral, se observou um incremento no índice de cristalinidade após o processo de 

hornificação, para ambos tipos de polpas. Assim, as polpas de eucalipto e pinus hornificadas 

mostraram um incremento da porcentagem do índice de cristalinidade de 1,7% e 1,5%, 

respetivamente. O índice de cristalinidade é determinado pela proporção existente entre as 

regiões amorfas e cristalinas da molécula de celulose. Assim, ao considerar que a cristalinidade 

da celulose está fortemente relacionada com o comportamento das propriedades físicas, 

químicas e mecânicas (TOBA et al., 2013; FU et al., 2015; JU et al., 2015), a conservação deste 

parâmetro é fundamental para este tipo de material.  

Considerando o grau de aumento na cristalinidade obtido neste trabalho, determinado após 

as polpas serem sometidas a 4 ciclos de secagem e umedecimento, é possível definir que o 

tratamento não interfere fortemente no índice de cristalinidade. Este comportamento também 

foi encontrado em diversas pesquisas realizadas sobre material celulósico e o efeito da 

hornificação (aplicação de tratamento térmico) sobre o índice de cristalinidade, obtendo 

resultados que indicam alteração mínima ou ausência da mesma (CLARAMUNT et al., 2011; 

ÖSTLUND et al., 2013; KEKÄLÄINEN et al., 2014; GIACOMOZZI; JOUTSIMO, 2015).  

Claramunt et al. (2011) estuando 4 ciclos de umedecimento e secagem sobre polpas de pinus 

não branqueadas e fibras de algodão encontraram um pequeno aumento do índice de 

cristalinidade nos primeiros ciclos do tratamento. Por sua vez, Ferreira et al. (2017) 

comprovaram um incremento da cristalinidade após 5 ciclos de hornificação para macrofibras 

de sisal, juta e curauá, nesta pesquisa os autores determinaram que após 10 ciclos, os índices de 

cristalinidade começaram a apresentar uma queda dos seus valores.  

Este comportamento, mesmo sem representar uma variação significativa, sucederia como 

consequência da umidade e temperatura (calor) do tratamento, o qual pode estar gerando 

principalmente certo grau de remoção dos componentes não cristalinos (TOBA et al., 2013; 

SAIR et al., 2017) e uma reorganização e reorientação interna entre as moléculas de celulose 
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que permite que a mesma seja exposta (KAPOOR et al., 2017). Outras teorias apontam a uma 

série de fatores como são a transformação de celulosa não cristalina em cristalina (TOBA et al., 

2013) ou uma co-cristalização entre as fibrilas de celulose (ÖSTLUND et al., 2013). 

5.1.3 Caracterização morfológica e microestrutural 

 

Para avaliar a caracterização morfológica das fibras de eucalipto e pinus não branqueadas 

antes e após 4 ciclos de hornificação, foram determinadas as características de largura, 

comprimento, coarseness, curl, kink e porcentagem de finos. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Caracterização morfologia das fibras celulósicas de eucalipto e pinus. 

Tipos 

de 

polpa 

H 
Largura 

µm 

Comprimento 

mm 
Coarseness 

mg/m 

Curl 

 

Kink 

Kink/mm 

Finos 

% 

 

EnB 

N
ã

o
 18,6±0,1 0,840±0,002 0,064±0,001 0,104±0,001 0,96±0,01 1,73±0,02 

S
im

 17,5±0,1 0,822±0,004 0,062±0,001 0,118±0,001 0,99±0,01 1,98±0,04 

 

PnB 

N
ã

o
 31,3±0,1 2,57±0,05 0,221±0,01 0,114±0,005 0,62±0,01 2,88±0,19 

S
im

 30,0±0,3 2,49±0,04 0,221±0,01 0,140±0,001 0,80±0,01 2,78±0,19 

*H: Hornificação  

Fonte: Própria autoria 

 

Como era esperado, as dimensões de largura e comprimento das fibras de pinus não 

branqueadas foram maiores quando comparadas com as fibras de eucalipto não branqueadas. 

As fibras de pinus se caracterizaram por ser 1,8 vezes mais largas e 3,0 vezes mais compridas 

em relação às fibras de eucalipto, devido ao fato de que elas são classificadas como fibras 

longas.  

Após ser aplicado o tratamento de hornificação, para ambos tipos de material, foi observada 

uma diminuição na largura das fibras de aproximadamente 6% para eucalipto e 4% para pinus. 

Esta tendência poderia ser interpretada como consequência do efeito dos ciclos de secagem, 

que como já foi explicado em sessões anteriores, provocam o colapso do lúmen da fibra pela 

formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de celulose na estrutura da parede.  
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Em relação ao comprimento das fibras hornificadas, quando comparadas com as fibras sem 

tratamento, foi verificada uma redução na dimensão horizontal de aproximadamente 2,4% para 

eucalipto e 3,1% para pinus. Esta circunstância poderia indicar algum grau de fragmentação das 

fibras hornificadas. Porém, como exposto na Tabela 7, ao considerar que a porcentagem de 

finos não mostrou alterações importantes como consequência da metodologia de hornificação 

aplicada, junto com uma porcentagem de diminuição do comprimento de fibra tão baixa, é 

possível afirmar que não está ocorrendo um dano nas fibras tratadas. Portanto, também se 

confirmaria que as fibras não estão sofrendo fragmentação em consequência dos ciclos de 

hornificação (FU et al., 2015). Uma outra hipótese estaria relacionada à influência de outras 

caraterísticas morfológicas como são o índice de curvatura (fibras curvadas) ou índice de 

torcedura (fibras torcidas) das fibras, os quais podem interferir no momento do processamento 

dos dados pelo equipamento utilizado, gerando assim, as alterações ressaltadas nos resultados 

obtidos (BLOMSTEDT et al., 2007).  

Com tudo, as variações tanto da largura quanto do comprimento das fibras antes e após o 

tratamento para ambos os tipos de fibra, poderiam catalogar-se como não significativos, 

situação que indicaria que o processo de hornificação até 4 ciclos não ocasionam mudanças 

drásticas, deterioração ou danos nas características das fibras estudadas.  

Resultados similares em relação à conservação das características morfologias de polpas 

após repetidos ciclos de secagem e umedecimento podem ser encontrados na literatura. No 

trabalho desenvolvido por Claramunt et al. (2010) não foram observadas variações 

morfológicas significativas em fibras de pinus não branqueadas ou fibras de algodão após 4 

ciclos de hornificação. Resultados similares foram expostos na pesquisa de Fu et al. (2015) 

sobre fibras branqueadas de aspen tratadas com 5 ciclos de hornificação com diminuição 

gradual não significativa da largura e estabilidade nos teores de comprimento. Finalmente, na 

pesquisa de Ballesteros et al. (2017) com fibras de eucalipto e pinus branqueados e não 

branqueados hornificadas, foi analisada a variação do comprimento e largura, após cada ciclo 

de hornificação, até atingir 4 ciclos, sem encontrar vestígios significativos de dano, 

fragmentação ou variações importantes na morfologia das fibras utilizadas. 

Em relação à porcentagem de finos, se observa uma ligeira tendência de aumento para fibras 

de eucalipto, indicando possivelmente fragmentação das fibras. Por outro lado, o teor de finos 

para pinus expõe uma diminuição, indicando algum grau de perda durante o processo de 

hornificação. Porém, segundo os valores obtidos para ambos os casos, as variações não 

poderiam ser consideradas como significativas. 
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Se constatou um incremento do índice de curvatura (curl) e o índice de torcedura ou (kink) 

após o tratamento ser aplicado. Para os teores de torcedura, o incremento foi de 3% para 

eucalipto e 22,5% para pinus, já em relação da curvatura para eucalipto e pinus foi de 12% e 

18,5%, respetivamente. Baixa variação nos teores de curl e kink indicaria que as fibras não estão 

sofrendo deformações estruturais (GIACOMOZZI; JOUTSIMO, 2015), portanto, os resultados 

obtidos indicariam que a metodologia de tratamento aplicada estaria deformando a fibra. Como 

é sabido, o maior grau de hornificação é obtido quando acontecem os primeiros ciclos de 

secagem (YAMAUCHI; AMANO, 2014), seguido por um menor incremento após cada ciclo 

(até estabilização), considerando que o processo de hornificação permite obter uma fibra mais 

rígida (FERREIRA et al., 2017; KYMÄLÄINEN et al., 2018), estas variações morfológicas se 

originariam na execução do primeiro ciclo (fibras menos rígidas), seguido de uma maior 

estabilidade em relação à curvatura e torcedura das fibras, como já foi determinado por outros 

autores (YAMAUCHI; AMANO, 2014; FU et al., 2015; BALLESTEROS et al., 2017). 

Finalmente, a coarseness das fibras, definida como a relação entre o peso da fibra (massa) 

por unidade de comprimento linear (CHANDRA et al., 2015; SAMISTRARO et al., 2015), foi 

superior para fibras de pinus. Especificamente, as fibras de coníferas expuseram 3,5 vezes 

coarseness do que as fibras de folhosas, o qual foi um resultado esperando ao considerar que 

as primeiras apresentam maior comprimento e espessura da parede, sendo características 

diretamente relacionadas com a coarseness (CARRILLO et al., 2015; SAMISTRARO et al., 

2015). Por outro lado, após do tratamento ser aplicado, não se observaram mudanças 

importantes para nenhum dos tipos de fibra avaliados. Para fibras de eucalipto não branqueadas 

hornificadas foi identificada uma pequena diminuição da coarseness, de 3%, o qual sendo 

relacionado ao incremento da porcentagem de finos encontrada, poderia indicar algum nível de 

fragmentação da fibra.  

De forma geral, se esperava um comportamento diferente relacionado a um incremento nos 

teores da coarseness. Segundo Lund et al. (2011) uma tendência crescente seria justificada 

como consequência do peso extra gerado a partir da formação de ligações e reticulações na 

parede da fibra, como efeito direto do processo de hornificação.  

Ao ser correlacionadas as características morfológicas de largura, comprimento, coarseness 

e porcentagem de finos, é possível concluir que a metodologia para alcançar 4 ciclos de 

hornificação não gera fragmentação nem danos importantes nas fibras de eucalipto e pinus.  

Na Figura 14, para polpas de pinus não branqueadas e Figura 15, para polpas de eucalipto 

não branqueadas foi realizada a comparação das fibras sem tratamento com fibras tratadas, 
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avaliando as modificações superficiais ocasionadas como resultado dos 4 ciclos de secagem e 

umedecimento.  

 

Figura 14 - Micrografias de PnB (A) e PnBH (B-C-D). Setas indicam colapso do lúmen da 

fibra e mudança superficial, chave indica aproximação das laterais da fibra. 

   

  
Fonte: Própria autoria 

 

Na Figura 14 (A) foi observada um exemplo de uma fibra de pinus sem tratamento e na 

Figura 14 (B), (C) e (D) são observadas fibras de pinus não branqueadas hornificadas. 

Em relação à micrografia da fibra de pinus sem tratamento (Figura 14 (A)), se observa a 

forma típica de uma fibra celulósica, representada como um tubo ligeiramente achatado. Uma 

vez aplicado o tratamento, surgem uma série de modificações sobre a superfície das fibras. Na 

Figura 14 (B), se expõe o colapso do lúmen da fibra, ocasionado pela formação de ligações de 
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hidrogênio pela remoção parcial ou total da água, que origina reticulação das cadeias de 

celulose e portanto empacotamento das microfibrilas.  

Por outro lado, quando comparada a micrografia da fibra não hornificada com a tratada 

exibida na Figura 14 (C) foi possível observar uma clara aproximação dos extremos transversais 

e certo grau de curvatura da fibra em questão (chave preta), sendo fortes vestígios do processo 

de contração do lúmen como resultado dos repetidos ciclos de secagem e umedecimento 

aplicados. A Figura 14 (D), permite observar uma superfície bem mais rugosa do que a fibra de 

pinus sem tratamento. Esta situação pode ser entendida com um efeito positivo do tratamento 

de hornificação, pois uma maior rugosidade tende a acarretar uma melhor ancoragem e 

aderência da fibra com a matriz de cimento, favorecendo um melhor desempenho mecânico, 

pull out e absorção de energia.  

Em relação às fibras de eucalipto não branqueadas, a Figura 15 (A) apresenta uma fibra sem 

tratamento, já nas Figura 15s (B) e (C) são apresentados os efeitos originados pela hornificação 

sobre a superfície das fibras de eucalipto tratadas. 

No que ser refere às fibras “virgens” de eucalipto (Figura 15 (A)), sua morfologia é bastante 

similar quando comparada com as fibras de pinus, ou seja semelhante a um cilindro elíptico, 

porém com dimensões menores por tratar-se de fibras curtas. 

Uma vez hornificadas, como ressaltado na Figura 15 (D) e (C), foi observado o colapso e a 

aproximação dos laterais transversais da fibra, que como mencionado anteriormente, surge 

como efeito esperado do tratamento. 

Destaca-se que, em relação ao enrugamento/rugosidade da superfície da fibra, este efeito 

foi visualmente mais notório na polpa de pinus hornificada do que na polpa de eucalipto 

hornificada, possivelmente como consequência das primeiras serem fibras maiores e de paredes 

mais grosas (Tabela 7) e portanto, o efeito da hornificação poderia apreciar-se melhor. 

Contudo, de maneira geral, as modificações estruturais e morfológicas da superfície das 

fibras de eucalipto e pinus hornificadas, em relação ao colapso do lúmen, encurvamento 

(proximidade entre os laterais da fibra) e enrugamento/rugosidade, apresentaram o mesmo 

comportamento.  
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Figura 15 - Micrografías de fibras de EnB (A) e EnBH (B-C). Setas indicam colapso do 

lúmen da fibra e mudança superficial, chave indica aproximação das laterais da fibra. 

  

 

Fonte: Própria autoria 

5.2 Características das matérias primas 

5.2.1 Propriedades físicas 

 

A Figura 16 apresenta as distribuições do diâmetro de partículas para o cimento, calcário, 

cinza de casca de arroz (CCA), e resíduo de carvão ativado (RCA).  
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Figura 16. Distribuição do tamanho de partículas do cimento, calcário, CCA e RCA. 

   

Fonte: Própria autoria 

A Tabela 8 expõe os valores granulométricos para D10 (10% das partículas estão abaixo de 

um determinado valor de diâmetro equivalente), D50 (50% das partículas estão abaixo de um 

determinado valor de diâmetro equivalente) e D90 (90% das partículas estão abaixo de um 

determinado valor de diâmetro equivalente). 

A distribuição de tamanho das partículas, especialmente dos materiais com caraterísticas 

pozolânicas, adquire destacável importância pela relação existente entre a finura do material e 

sua influência nas reações pozolânicas e de hidratação. A partir dos gráficos da Figura 16, 

destaca-se que o RCA apresenta o menor diâmetro de partícula, seguido pelo cimento. Este 

resultado favorecia à reatividade do material pozolânico com o hidróxido de cálcio 

(NAKANISHI et al., 2014).  

 

Tabela 8 – Teores granulométricos para D10, D50 e D90 para cimento e materiais de 

substituição parcial. 

Amostra 
Diâmetro 

D10 (µm) D50 (µm) D90 (µm) 

CP V-ARI 1,93 8,35 17,25 

Calcário 1,78 11,16 35,76 

CCA 7,95 22,74 50,96 

RCA 2,51 6,00 11,36 

Fonte: Própria autoria 
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5.2.2 Composição química  

 

A composição química foi estabelecida em porcentagem de massa de óxidos (componentes 

majoritários) para as matérias primas: calcário (CAL), RCA e CCA. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 9.  

Em relação ao cimento Portland, o componente majoritário foi o óxido de cálcio (CaO), 

com um conteúdo de aproximadamente 59%, sendo um teor similar ao encontrado na literatura 

(XU et al., 2017). Em sequência, foi determinada a presença de óxido de silício (SiO2), óxido 

de alumínio (Al2O3) e óxido de enxofre (SO3), com porcentagens de 18,5%, 4,7% e 4,5%, 

respetivamente. Em relação ao calcário, o óxido de cálcio foi seu componente majoritário com 

uma porcentagem de 44%, descartando-se desta forma seu potencial pozolânico, uma vez que 

apresentou uma composição < 3% de óxidos de silício, alumínio e ferro.  

A CCA é constituída por 89% de óxidos de silício, com uma porcentagem superior a 89% 

de natureza pozolânica, sendo esse resultado similar ao indicado na literatura (HUANG et al., 

2017). O RCA apresenta como componentes principais o óxido de silício (57%) e o óxido de 

alumínio (25%), sendo que a soma deles representa um teor muito próximo de um metacaulim 

comercial de natureza silício-aluminosa (MIRMOGHTADAEI et al., 2015). 

Destaca-se que, tanto a CCA quanto o RCA quando somadas as porcentagens de SiO2, 

Al2O3 e Fe2O3 (óxidos ácidos) o resultado supera 85%, permitindo ressaltar o potencial 

pozolânico destas matérias primas (WEI; MEYER, 2016; HUANG et al., 2017). 

 

Tabela 9 - Resultados da composição química (% em massa de óxidos) do cimento, calcário, 

CCA e RCA. 

Óxidos Cimento CP V-ARI Calcário 
Cinza de casca de 

arroz 

Resíduo de carvão 

ativado 

SiO2 18,53 1,79 89,71 56,63 

Al2O3 4,75 0,61 0,14 25,29 

Fe2O3 2,79 0,28 0,19 4,64 

MnO <0,10 <0,10 0,17 <0,10 

MgO 3,42 8,48 0,85 0,77 

CaO 58,97 44,13 1,76 4,20 

Na2O 0,91 0,38 0,04 0,17 

SO3 4,58 0,08 0,35 0,27 

K2O 1,40 0,13 3,65 3,09 

TiO2 0,10 <0,10 <0,10 1,17 

P2O5 0,20 0,10 1,40 0,14 

Perda ao fogo 4,00 43,97 1,64 3,09 

TOTAL 99,7 100,0 99,9 99,5 

*Perda ao fogo (1000ºC) 

Fonte: Própria autoria 
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5.2.3 Características mineralógicas  

 

Na Figura 17 são apresentados os difratogramas de raios X para o intervalo 5º-70º (2Ɵ) para 

as matérias primas: cimento Portland (A), calcário (B), cinza de casca de arroz (C) e resíduo de 

carvão ativado (D). A partir dos quais foram determinadas as principais fases cristalinas.  

 

Figura 17 - Padrões de difração de raios X e identificação de compostos cristalinos para 

matérias primas: cimento (A), calcário (B), cinza de casca de arroz (C) e resíduo de carvão 

ativado (D). 

 

 

Fonte: Própria autoria 

 

  Na Figura 17 (A) podem ser observadas as principais fases anidras do cimento Portland, 

sendo elas: alita (C3S), belita (C2S), aluminato de cálcio (C3A), ferroaluminato de cálcio 

(C4AF), carbonato de cálcio (CaCO3) e basanita (CaSO4.1/2H2O). Sendo resultados esperados 
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para este tipo de material (SNELLINGS et al., 2014; SKLIVANITI et al., 2017). Destaca-se 

que foi observado um pico indicando a presença de Portlandita (Ca(OH)2), sendo uma das 

principais fases hidratadas do cimento. Esta situação pode ser explicada por algum grau de 

hidratação do cimento, em consequência do armazenamento. 

Em relação às adições minerais, os padrões de difração de raios X para o calcário podem 

ser observados na Figura 17 (B), a partir dos mesmos se determinaram os principais picos 

característicos para carbonato de cálcio a 29,4º (2Ɵ) e dolomita a 30,9º (2Ɵ) (VALVERDE et 

al., 2015). 

Em relação aos difratogramas de raios X para CCA da Figura 17 (C), o mesmo expõe uma 

ampla banda no intervalo 10º-40º (2Ɵ), indicando a natureza amorfa deste tipo de material de 

origem agroindustrial (HABEEB; MAHMUD, 2010), e portanto, se considera seu potencial 

reativo com o carbonato de cálcio do cimento por existir em um estado menos ordenado. 

Finalmente, na Figura 17 (D) é apresentado o difratograma correspondente para o RCA, 

foram identificadas principalmente as fases mineralógicas cristalinas do quartzo a 20,8º e 26,6º 

(2Ɵ) e em menor proporção, mica a 8,8º (2Ɵ) e carbonato de cálcio a 29,4º (2Ɵ). Estas fases 

mineralógicas estão de acordo com o encontrado na literatura (GIMÉNEZ et al., 2016). 

As analises termogravimétricas (DTG) das diferentes matérias primas são apresentadas na 

Figura 18. Cada tipo de material, em função da sua natureza, expõe um comportamento térmico 

diferente em relação ao incremento da temperatura.  

Para o cimento Portland, como observado na Figura 18 (A), foram identificadas 4 bandas 

de massa de peso importantes. A primeira está localizada a 105ºC e estaria relacionada à 

desidroxilação dos aluminatos de cálcio hidratados (e.g. etringita) e dos geles C-S-H (JUNIOR 

NEVES et al., 2013), com uma perda de massa de 0,56%. Como mencionado anteriormente, 

esta situação se origina como consequência dos indícios de um processo de hidratação do 

cimento durante seu armazenamento. A banda localizada a 238ºC, corresponderia à 

desidroxilação da meia molécula de água da basanita (COLLIER, 2016), com uma porcentagem 

de perda de massa de ao redor de 0,24%. Próximo a 395ºC, aparece uma banda que corresponde 

à desidroxilação da Portlandita (JUNIOR NEVES et al., 2013), com perda de massa de 0,62%. 

Finalmente, a 714ºC, se identificou a principal banda relacionada à descarbonatação dos 

carbonatos (GARCÍA GIMÉNEZ et al., 2014), com perda de massa de aproximadamente 

2,83%. 

Em relação ao calcário (Figura 18 (B)), a curva de DTG permite definir que o material é 

termicamente estável até alcançar os 650ºC, a partir desse ponto e até aproximadamente 828ºC, 

o material apresenta uma importante perda de massa de 44,4%, que corresponde a 
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descarbonatação, primeiramente da dolomita seguido do carbonato de cálcio (VALVERDE et 

al., 2015). Devido à sobreposição, não é possível quantificar de forma individual cada um dos 

carbonatos.  

 

Figura 18 - Curvas de DTG para cimento (A), calcário (B), CCA (C) e RCA (D). 

 

Fonte: Própria autoria 

 

A Figura 18 (C) apresenta a curva de DTG da CCA, inicialmente presenta um pico a 45ºC, 

que indicaria possivelmente a perda de humidade. Posteriormente, uma perda de massa de 

0,54% é percebida no intervalo 530ºC – 630ºC, com um máximo em 605ºC, o qual 

corresponderia a vários processos de perda de massa: a presença de vestígios de material 

orgânico e voláteis remanescentes do processo de calcinação (TORRES AGREDO et al., 2014), 

decomposição da lignina não queimada (LIM et al., 2016), cuja decomposição térmica ocorre 
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de forma lenta e progressiva desde temperaturas ao redor de 400ºC até 800ºC (YANG et al., 

2007; RAMBO et al., 2015; LIM et al., 2016) e presença de carbonato de cálcio como 

identificado no DRX. Finalmente, o pico a 895ºC estaria relacionado à cristalização da sílice 

amorfa.  

Finalmente, a curva de DTG para o RCA pode ser observada na Figura 18 (D). A partir da 

curva, foram identificadas 2 bandas, a primeira localizadas no intervalo 250ºC – 450ºC, que 

corresponderia à presença de resíduo de carvão não queimado e vestígios de caulinita, com uma 

perda de massa de 0,48%. A segunda banda foi localizada a 660ºC com uma perda de 1,48% 

que corresponde à descarbonatação dos carbonatos.  

5.2.4 Avaliação da atividade pozolânica das adições minerais 

 

A solução saturada de hidróxido de cálcio foi aplicada como um método químico para 

avaliar de forma acelerada a capacidade pozolânica das adições de CCA e RCA a 1, 7, 28 e 90 

dias de reação. 

Como observado na Figura 19, tanto a CCA como o RCA apresentam elevada capacidade 

pozolânica (fixação de hidróxido de cálcio), como expõem os teores obtidos a 90 dias de reação, 

tempo no qual, ambas adições minerais fixaram uma porcentagem aproximada de 90% do 

hidróxido do cálcio disponível. Este comportamento é parecido ao relatado por diversos autores 

que trabalharam com materiais pozolânicos, com composição química similar, obtendo altos 

níveis de fixação de hidróxido de cálcio (NAKANISHI et al., 2014; KABAY et al., 2015; 

FRÍAS et al., 2017). Tudo isto acontece em consequência da reação dada entre o hidróxido de 

cálcio e os silicatos ativados da pozolâna, dando como resultado a formação de silicato de cálcio 

hidratado (C-S-H). Neste sentido e em menor medida, os aluminatos hidratados presentes no 

RCA também reagem com o hidróxido de cálcio, gerando aluminato de cálcio hidratado (C-A-

H) como produto final. 

Ressalta-se que a velocidade de fixação para os materiais é diferente, exibindo as maiores 

diferencias nos primeiros 7 dias de reação. A 90 dias, a CCA alcançou uma porcentagem de 

fixação de aproximadamente 90%. Porém, com 24 horas de reação, este material se mostrou 

muito reativo alcançado uma porcentagem de fixação superior a 80%, sendo o dobro do fixado 

pelo RCA com a mesma idade. Assim, se determinou que as reações pozolânicas do RCA levam 

mais tempo parar fixar o hidróxido de cálcio do sistema, o qual pode ser explicado pela elevada 

superfície específica da CCA e seu maior conteúdo de sílica amorfa (ANTIOHOS et al., 2014; 

RÖßLER et al., 2014). Pois como é comprovado, a reatividade pozolânica depende de uma série 



93 
 

de fatores trabalhando em conjunto, como são a composição química, a desordem estrutural 

(baixo grau de cristalinidade) e a área superficial do material (ALUJAS et al., 2015).   

 

Figura 19 - Evolução da atividade pozolânica para CCA e RCA a distintos tempos de reação. 

 

Fonte: Própria autoria 

 

Por outro lado, a Figura 20 apresenta os resultados obtidos no ensaio de Fratini para 

formulações com 100% cimento e com 75% cimento e 25% de substituição de calcário, cinza 

de casca de arroz ou resíduo de carvão ativado a 8 e 15 dias de idade. 

Este ensaio permite a avaliação da capacidade de reação de um material com caraterísticas 

pozolânicas com o hidróxido de cálcio liberado durante o processo de hidratação do próprio 

cimento. Destaca-se que mesmo esta metodologia sendo desenhada para avaliar cimentos 

pozolânicos, pode ser aplicada com caráter orientativo sobre formulações com substituição 

parcial para avaliar a pozolanicidade da mesma.  

Na Figura 20 pode ser observada a curva isoterma de solubilidade do CaO (oxido de cálcio) 

localizando-se na parte inferior da mesma, o resultado correspondente das formulações de 

cimento com CCA e RCA tanto para 8 dias quanto para 15 dias. Assim, considerando a 

definição da norma UNE EN 196-5, que estabelece que um cimento é catalogado como 

pozolânico se após a quantificação dos íons cálcio e hidroxilo, este se localiza abaixo da curva 

isoterma de solubilidade, é possível indicar que ambas formulações possuem desempenho 

pozolânico.  
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De forma geral, a formulação com substituição parcial de CCA em comparação com RCA, 

mostrou-se mais reativa em relação ao consumo de Ca(OH)2 e diminuição das concentrações 

de Ca2+, como consequência do maior conteúdo de sílica reativa e superfície específica da CCA 

(ANTIOHOS et al., 2014).  

Como era de se esperar, tanto para a formulação padrão (100% cimento) quanto para a 

formulação com substituição parcial de 25% de calcário a 8 e 15 dias, os resultados se 

localizaram acima da curva de isoterma de solubilidade, indicando pozolanicidade nula.  

 

Figura 20 - Ensaio de Fratini – Capacidade pozolânica de mesclas com substituição parcial 

de calcário, CCA e RCA a 8 e 15 dias. 

 

Fonte: Própria autoria 

5.3 Características dos compósitos cimentícios  

5.3.1 Determinação da porcentagem ótima de polpa hornificada para compósitos 

cimentícios 

 

Nesta sessão são apresentados os resultados das caraterizações física e mecânica e estudo 

das micrografias de compósitos cimentícios reforçados com 6%, 8% ou 10% (em massa) de 

fibra de eucalipto não branqueada ou pinus não branqueada após cura térmica com o objetivo 

de quantificar a porcentagem ótima de reforço dentre as três teores. 
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5.3.1.1 Características físicas dos compósitos cimentícios 

 

A Tabela 10 expõe os valores médios e desvio padrão para as propriedades físicas: absorção 

de água (AA), densidade aparente (DA) e porosidade aparente (PA) para compósitos curados 

com cura térmica e reforçados com 3 porcentagens diferentes de polpa de eucalipto ou pinus 

hornificadas (6%, 8% ou 10%) e sem tratamento.  

Considerando que foi realizada análise estatística dos resultados, se entende que os valores 

seguidos pela mesma letra, na mesma coluna e para um mesmo tipo de polpa sendo eucalipto 

(hornificado e não hornificado) ou pinus (hornificado e não hornificado) não apresentam 

diferença estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de confiança. 

Em relação à AA, compósitos tanto com polpas de eucalipto hornificadas (EnBH) e sem 

tratamento (EnB), quanto com fibras de pinus hornificadas (PnBH) e sem tratamento (PnB) 

exibem um comportamento similar, representado no incremento nos valores desta propriedade 

de forma proporcional ao incremento da porcentagem de reforço do material celulósico.  

Os compósitos reforçados com polpas de eucalipto não branqueadas, tratadas e não tratadas 

apresentaram os maiores valores de AA, quando comparados com os reforçados com polpas de 

pinus. Se destaca que, os maiores valores de AA foram encontrados para compósitos com 10% 

de EnB e EnBH. 

Uma possível explicação do incremento da AA em relação ao aumento da porcentagem de 

reforço, se fundamentaria na aglomeração de fibras ao longo da matriz de cimento 

(GHOFRANI et al., 2015), gerando espaços vazios, o que significaria uma ineficiente dispersão 

e que a sua vez permitirá o surgimento de um do material mais poroso e com menor 

densificação, pela estreita relação existente entre estas propriedades, e que finalmente, 

favoreceria a uma maior absorção de água do compósito. Uma outra explicação estaria baseada 

na zona de transição entre fibra e matriz, a qual é formada pela água presente ao redor das 

fibras, que a sua vez acarreta o surgimento de uma área mais porosa quando o processo de 

hidratação termina, sendo esta situação afetada de forma proporcional com o maior conteúdo 

de fibra no compósito (CORREIA et al., 2014). 

De forma geral se observou que quando avaliados os compósitos com polpas de eucalipto 

ou pinus não tratadas com as suas contrapartes tratadas e com a mesma porcentagem de reforço, 

mesmo existindo uma variação nos valores de AA, de forma geral está variação não apresentou 

diferença estatística significativa (p>0,05). 
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Tabela 10 - Valores médios, desvio padrão e resultados estatísticos para propriedades físicas: 

AA, DA e PA para compósitos reforçados com 6%, 8% ou 10% de EnB e PnB tratadas e não 

tratadas após CT. 

Tipos de polpa 

Propriedades físicas 

AA 

% 

DA 

g/cm3 

PA 

% v/v 

EnB 6% 20,10±0,69d 1,57±0,03a 31,54±0,51d 

EnBH 6% 21,95±0,82cd 1,50±0,02b 32,84±0,76cd 

EnB 8% 23,22±1,79bc 1,45±0,06bc 33,66±1,36c 

EnBH 8% 25,39±1,75b 1,41±0,05cd 35,74±1,21b 

EnB 10% 24,64±1,45b 1,39±0,06cd 34,23±0,74bc 

EnBH 10% 28,00±2,25a 1,36±0,06d 38,02±1,51a 

PnB 6% 18,42±1,11c 1,59±0,05a 29,17±0,88b 

PnBH 6% 18,93±0,67c 1,54±0,04ab 29,16±0,55b 

PnB 8% 19,90±0,66bc 1,50±0,03bc 29,77±0,43b 

PnBH 8% 21,29±1,18ab 1,45±0,05cd 30,86±1,02ab 

PnB 10% 20,54±2,69abc 1,45±0,08cd 29,61±2,82b 

PnBH 10% 22,65±1,37a 1,41±0,06d 31,89±0,62a 

*As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna e para um mesmo tipo de polpa sendo 

eucalipto (hornificado e não hornificado) e pinus (hornificado e não hornificado) não apresentam 

diferença estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de confiança. 

*Letra H indica polpa hornificada. 

Fonte: Própria autoria 

 

Por outro lado, de forma detalhada se estabelece que, os maiores valores de PA foram 

encontrados nos compósitos de EnB e EnBH quando comparados com PnB e PnBH. Sendo um 

incremento proporcional da PA com o incremento da porcentagem de reforço e chegando até 

seu máximo valor nos compósitos com 10% de EnB e EnBH. O incremento da porosidade 

estaria relacionado a uma série de fatores trabalhando conjuntamente tais como o alto conteúdo 

de fibras, hidrofílicidade e o processo de drenagem por sucção utilizado na elaboração dos 

compósitos que fomenta o incremento da porosidade capilar interconectada (CORREIA et al., 

2014). 

Ao ser estudados os compósitos com o mesmo tipo de polpa (tratada e não tratada) e a 

mesma porcentagem, foi observado principalmente que para aqueles com eucalipto tratado os 

valores de PA são maiores em comparação com compósitos de polpas não tratadas. Este 

comportamento também foi observado nos compósitos com pinus hornificado ou sem 

tratamento, porém, sem variação estatística significativa (p>0,05). 

Finalmente, tanto as polpas tratadas de eucalipto quanto de pinus com a mesma 

porcentagem de reforço, mostraram valores de DA ligeiramente superiores aos encontrados 

para polpas sem tratamento. Não obstante, não foi encontrada uma variação importante entre 
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os valores calculados, o qual foi corroborado com a análise estatística que não mostrou 

diferença significativa (p>0,05). 

Considerando os resultados obtidos para PA e DA, a hipótese do incremento da AA estaria 

reforçada, pois como observado na Tabela 10 e como já foi mencionado, se definem  uma série 

de tendências a partir das quais se determina o incremento gradual da PA e redução da DA 

quando a porcentagem de reforço de polpa celulósica aumenta de 6% para 10%.  

Os maiores valores das propriedades físicas para AA e PA foram encontrados para 

compósitos com polpas de EnB e EnBH para todas as porcentagens de reforço. Em relação aos 

compósitos com polpas hornificadas, se esperariam valores de AA menores, pois como já foi 

comprovado em sessões anteriores, o tratamento modificou a estrutura interna da fibra 

individual diminuindo sua capacidade de absorção de água, fenômeno corroborado pelos 

valores de WRV (Figura 12) e gerando por sua vez o colapso da fibra, como observado nas 

micrografias de PnB e PnBH (Figura 14) e EnB e EnBH (Figura 15). 

Um comportamento similar das propriedades físicas foi encontrado por Ballesteros et al. 

(2015) para compósitos reforçados com polpas celulósicas de pinus branqueado e eucalipto não 

branqueado com 4 ciclos de secagem e umedecimento quem relata uma tendência ao 

incremento da AA e PA inferior ao 10% para fibras hornificadas sem expressar significância 

estatística. Esta situação poderia ser explicada pelas modificações morfológicas da fibra 

(colapsada, maior superfície específica e rugosidade) que estariam dificultando a drenagem de 

água durante o processo de elaboração dos compósitos cimentícios. Esta hipótese é coerente 

quando se observam as relações de água/cimento após prensagem para compósitos reforçados 

com polpas de eucalipto e pinus apresentados na Tabela 11. Nesta tabela, foram observados os 

maiores valores desta relação, especialmente para compósitos com polpas de eucalipto tratadas, 

corroborando com a hipótese mencionada.  

Contudo, esta situação em relação às propriedades físicas, não deveria afetar 

significativamente o desempenho mecânico nem a capacidade de reforço das polpas de 

eucalipto. Pois como já foi comprovado, estas apresentam uma boa dispersão na matriz 

(JONGVISUTTISUN; KURTIS, 2015) como consequência do seu tamanho, em quais fibras de 

eucalipto consideradas como fibras curtas, com comprimento ao redor de 0,8 mm (Tabela 7) 

apresentaram uma melhor dispersão quando comparadas com as fibras de pinus, categorizadas 

como fibras longas, com um comprimento determinado de aproximadamente 2,5 mm (Tabela 

7). Como exposto por Chung (2005), existe uma relação diretamente proporcional entre o 

comprimento da fibra e a dispersão, sendo que fibras mais compridas (e.g. pinus) apresentam 

uma tendência a aglomerar-se.  



98 
 

Tabela 11 - Relações de água/cimento depois da prensagem para compósitos reforçados com 

polpas de eucalipto e pinus tratadas e sem tratamento. 

Tipo de polpa 

Relação de água/cimento depois da prensagem 

Sem tratamento Hornificado 

EnB 6% 0,32 0,33 

EnB 8% 0,34 0,36 

EnB 10% 0,39 0,41 

PnB 6% 0,31 0,30 

PnB 8% 0,33 0,33 

PnB 10% 0,37 0,38 

Fonte: Própria autoria 

 

Por outro lado, um compósito reforçado com fibras de pinus apresentará uma menor 

quantidade de fibras por grama quando comparado com um reforçado com fibras curtas de 

eucalipto, possibilitando a aparição de zonas sem reforço. Na pesquisa desenvolvida por Tonoli 

et al. (2009) sobre compósitos reforçados com fibras de eucalipto, se evidenciou a existência 

de uma relação que indica uma quantidade quatro vezes maior de fibras de eucalipto por grama, 

sem afetar negativamente o processo produtivo. Contudo, o uso de fibras curtas ou longas como 

reforço das matrizes à base de cimento, também depende do tipo de material a ser produzido, 

pois segundo as características individuais das fibras, podem adaptar-se melhor a requerimentos 

específicos e obter um melhor desempenho.   

Finalmente, os resultados obtidos para AA em todos os casos foram inferiores a 37%, sendo 

o limite estabelecido pela norma NBR 5640 para materiais de fibrocimento, portanto, os 

resultados obtidos atendem ao estabelecido pela norma.  

5.3.1.2 Características mecânicas dos compósitos cimentícios  

 

A Tabela 12 lista os valores médios e desvio padrão para as propriedades mecânicas: 

módulo de ruptura (MOR), limite de proporcionalidade (LOP), módulo de elasticidade (MOE) 

e energia específica (EE) dos compósitos curados com cura térmica e reforçados com 3 

porcentagens diferentes de polpa de eucalipto ou pinus hornificadas ou sem tratamento (6%, 

8% ou 10%).  
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Tabela 12 - Valores médios, desvio-padrão e resultados estatísticos para propriedades 

mecânicas: MOR, LOP, MOE e EE para compósitos reforçados com 6%, 8% ou 10% de EnB 

e PnB tratadas e não tratadas após CT. 

Tipos de polpa 

Propriedades mecânicas 

MOR  

MPa 

LOP  

MPa 

MOE  

GPa 

EE  

kJ/m2 
MOR/LOP 

EnB 6% 9,47±0,44ab 4,68±1,14a 9,75±1,35a 4,79±1,02b 2,13a 

EnBH 6% 9,99±0,74a 5,08±0,37a 8,67±0,32ab 7,99±1,69a 1,97a 

EnB 8% 8,01±1,35bc 3,91±0,23ab 7,26±0,78bc 5,04±1,20b 2,04a 

EnBH 8% 8,24±1,04abc 4,02±0,85ab 6,86±0,58bc 5,29±1,63b 2,10a 

EnB 10% 7,71±0,91bc 3,74±0,75ab 6,18±1,14cd 4,62±0,64b 2,09a 

EnBH 10% 6,47±1,37c 3,14±0,75b 4,75±1,22d 5,03±0,60b 2,11a 

PnB 6% 7,03±0,72ab 3,71±0,80a 10,06±1,34a 3,09±0,93d 1,95a 

PnBH 6% 7,60±0,75ab 3,53±0,59a 9,56±1,04a 5,59±1,03abc 2,18a 

PnB 8% 7,91±0,86a 3,70±0,76a 7,10±1,03b 5,07±1,29bc 2,18a 

PnBH 8% 7,15±1,11ab 2,95±0,54a 5,68±1,06bc 7,05±1,02a 2,46a 

PnB 10% 6,39±0,43b 3,04±0,55a 6,25±0,41bc 3,95±0,66cd 2,17a 

PnBH 10% 6,83±0,46ab 2,68±0,68a 4,79±0,94c 6,07±1,33ab 2,72a 

* As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna e para um mesmo tipo de polpa sendo 

eucalipto (hornificado e não hornificado) e pinus (hornificado e não hornificado) não apresentam 

diferença estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de confiança. 

*Letra H indica polpa hornificada. 

Fonte: Própria autoria 

 

Considerando que foi realizada análise estatística dos resultados, vale ressaltar que os 

valores seguidos pela mesma letra, na mesma coluna e para um mesmo tipo de polpa sendo 

eucalipto (hornificado e não hornificado) ou pinus (hornificado e não hornificado) não 

apresentam diferença estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de confiança. 

Em relação aos valores de MOR, de forma geral se observa uma tendência ao incremento 

da propriedade para polpas de eucalipto e pinus tratadas quando comparadas com as não 

tratadas indiferentemente da porcentagem de reforço, porém esse incremento não é 

estatisticamente significativo (p>0,05). Para fibras de EnBH os incrementos foram de 5,2% 

para 6% de reforço e 3% para 8% de reforço. Quando o reforço foi de 10%, não se observou 

este comportamento. Por outro lado, para fibras de PnBH os incrementos determinados foram 

de 7,5% para 6% de reforço e 6,4% para 10% de reforço. Quando o reforço foi de 8% não se 

observou este comportamento mecânico.  

Ao avaliar a influência da porcentagem de reforço no MOR, primeiramente em relação a 

polpa de eucalipto destaca-se que os compósitos com os maiores valores foram de 6% de 

reforço tanto para fibra tratada como não tratada, com um comportamento decrescente quando 
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incrementada a porcentagem de polpa. Por sua vez, o reforço de 6% e 8% de pinus mostraram 

os maiores valores de MOR com pouca variação entre eles e sem mostrar significância 

estatística (p>0,05). Se destaca que, os compósitos com 10% de polpa de pinus mostraram os 

piores resultados desta propriedade.  

Quando avaliadas todas as formulações conjuntamente, sobressai que, o maior valor de 

MOR foi apresentado pelo compósito com 6% de EnBH (9,99 MPa) e os piores resultados 

foram dos compósitos com 10% de EnBH (6,47 MPa) ou de PnB (6,39 MPa). A queda do MOR 

pode ser explicada pela formação de aglomerações de fibras, como consequência da maior 

porcentagem de reforço, situação na qual, as fibras começam a promover defeitos dentro da 

matriz de cimento que por sua vez influenciam o desempenho mecânico do compósito. 

Por outro lado, foi observado que a influência da polpa de eucalipto como material 

alternativo de reforço sobre o MOR foi superior ao desempenho da polpa de pinus. Situação 

representada nos maiores valores desta propriedade em todas as formulações utilizando 

eucalipto e justificada por uma maior quantidade de fibras por grama junto com uma adequada 

dispersão na matriz. Somado a isso, o melhor desempenho das polpas de EnBH se deveria à 

maior redução nos valores de WRV, e portanto, grau de hornificação superior (Figura 12) 

combinado com uma boa dispersão na matriz.  

Ao considerar ao LOP, que define o limite máximo do comportamento elástico e que expõe 

a condição da matriz pré-fissurada, isto é, quando as tensões são diretamente proporcionais às 

deformações, e que está relacionado majoritariamente com a matriz do compósito, não se 

adverte uma influência importante da porcentagem de reforço do compósito nem como 

consequência da modificação da fibra pelo processo de hornificação. Este comportamento é 

suportado pela não existência de variação estatística significativa (p>0,05) quando aplicado o 

teste de Tukey.  

A relação MOR/LOP foi determinada para estudar a contribuição das fibras para resistir à 

flexão após as primeiras fissuras, entretanto, os resultados obtidos não demostraram variação 

estatística significativa para compósitos com eucalipto nem para compósitos com pinus tratados 

e não tratados.  

Quando avaliado os valores de MOE para compósitos com 6%, 8% e 10% de polpas 

hornificadas versus não hornificadas de eucalipto se observou uma diminuição respectiva de 

11%, 5,5% e 23% e para polpas de pinus tratadas e não tratadas esta redução foi de 4,9%, 20% 

e 23,3% respetivamente. No entanto, para nenhum dos casos, esta redução representou variação 

estatística significativa (p>0,05), indicando que o tratamento aplicado sobre as fibras não 

influenciou negativamente nesta propriedade. 
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Em relação ao incremento da porcentagem de polpa, foi identificado uma queda progressiva 

do MOE a medida que a porcentagem de reforço aumenta tanto para pinus quanto eucalipto, 

obtendo-se os piores valores nos compósitos com 10% de fibras. Por outro lado, se determinou 

que os melhores valores de MOE foram exibidos pelos compósitos com 6% de reforço de EnB, 

EnBH, PnB e PnBH com variação estatística significativa (p<0,05) quando comparados com 

compósitos com 8% e 10% de fibras.  

Ao avaliar os compósitos quanto à propriedade EE, com a mesma porcentagem de reforço, 

nota-se que aqueles com polpas hornificadas exibiram um desempenho superior quando 

comparados com compósitos com polpas sem tratamento. Assim, compósitos reforçados com 

6%, 8% e 10% de EnBH mostraram incrementos de 40%, 5% e 8,1% respetivamente. Por sua 

vez, o reforço com 6%, 8% e 10% de PnBH apresentou melhoras de 44,7%, 28% e 35% 

respetivamente. A avaliação desta propriedade torna-se fundamental, pois representa o efeito 

principal do reforço (SHOKRIEH et al., 2015), entendido como a transferência de tensões entre 

fibra e matriz (ARRAKHIZ et al., 2013; MOHAMMADKAZEMI et al., 2015) que permite a 

obtenção de um material com maior tenacidade, como resultado de um arrancamento 

progressivo das fibras aderidas na matriz de cimento. 

Estudando o efeito do incremento da porcentagem de reforço sobre o desempenho do 

compósito, se estabelece uma redução da propriedade EE a partir dos compósitos com 6% de 

reforço com EnBH, expressando variação estatística significativa (p<0,05). Embora existam 

diferenças entre valores de EE para formulações com EnB em relação à variação de quantidade 

de polpa de reforço, ao aplicar o teste estatístico de Tukey, com nível de significância de 5%, 

foi determinado que não existe variação estatística significativa (p>0,05).  

Para o caso da influência da porcentagem de reforço de polpa de pinus no valor de EE, 

quando incrementada a quantidade de polpa de 6% para 8% se observa um aumento da EE tanto 

para PnB como PnBH. Porém, quando a porcentagem é elevada até 10% se observa uma 

diminuição dos valores de EE.  

O compósito com o melhor desempenho em relação à EE, para formulações com eucalipto 

foi o reforçado com 6% EnBH (7,99 kJ/m2) com diferença estadística significativa (p<0,05) em 

relação aos outros compósitos. Já para o caso do pinus, mesmo sendo encontrado o maior valor 

de EE para compósitos com 8% de PnBH, não existe variação estatística significativa (p>0,05) 

quando comparado com o reforço de 6% e 10% de PnBH, permitindo destacar as três 

porcentagens de reforço pelo desempenho na capacidade de absorção de energia.  

O comprimento da fibra é uma característica diretamente ligada ao desempenho mecânico 

do compósito (ARDANUY et al., 2015), como consequência da relação do comprimento da 
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fibra com a capacidade de ancoragem na matriz. Portanto, se esperava obter os maiores valores 

de EE para polpas de pinus (fibras longas), hipótese que foi confirmada só para 8% e 10% de 

reforço com PnBH. O desempenho superior dos compósitos com polpa de eucalipto pode ser 

explicado pelos maiores graus de hornificação obtidos, maior quantidade de fibras por grama e 

pela melhor distribuição das fibras na matriz.  

O adequado desempenho mecânico dos compósitos depende de uma série de fatores como: 

a matriz, as características de interesse das fibras e a interface entre elas (ARDANUY et al., 

2015). Assim, o incremento dos valores da EE para compósitos com polpas hornificadas, indica 

que as mudanças nas fibras ocasionadas pelo tratamento permitem a obtenção de uma melhor 

aderência destas com a matriz de cimento, isto é, uma boa interfase fibra-matriz, na qual ocorre 

a transferência de tensões e o arrancamento progressivo das fibras (pull out). Este arrancamento 

em questão caracteriza-se pelo rompimento das ligações físico-químicas presentes na interface, 

adquirindo elevada importância a ancoragem e a fricção, permitindo assim, uma maior absorção 

de energia e consequente, tenacificação do material. 

Nos resultados expostos na pesquisa de Claramunt et al. (2011) sobre reforço de compósitos 

com fibras (4% massa) de algodão ou pinus branqueado hornificadas por 4 ciclos de secagem 

e umedecimento, se destaca que o compósito com reforço de polpa de pinus apresentou um 

melhor desempenho, permitindo um incremento de 20,9% na tenacidade e pouca variação do 

MOE do material em relação ao compósito de polpa sem tratamento. Ballesteros et al. (2015) 

determinaram um fenômeno similar em relação ao incremento do MOR e EE, além de 

estabilidade do LOP e MOE (relacionados ao comportamento da matriz de cimento) quando 

avaliaram compósitos cimentícios curados por cura térmica e reforçados com 5% (massa) de 

polpas de pinus branqueado ou eucalipto não branqueado submetidos a 4 ciclos de hornificação. 

Nesta pesquisa a polpa de eucalipto hornificada se destacou como a melhor polpa de reforço 

para matrizes de fibrocimento proporcionando um incremento de 16% no MOR e 46,6% na EE 

quando comparados com compósitos produzidos com polpas sem hornificação.  

Considerando que o objetivo desta sessão foi determinar a porcentagem ótima de reforço 

de compósitos com fibras hornificadas, é possível concluir que o reforço de 6% de pinus como 

de eucalipto hornificado apresentou-se como o teor ótimo de polpa.  

Mesmo sendo encontrados desempenhos ligeiramente superiores em relação ao MOR e EE 

para compósitos com 8% de reforço de PnBH, embora não existe variação estatística 

significativa (p>0,05) quando comparados com o 6% de reforço de PnBH, permitindo definir 

em términos práticos e econômicos o uso do 6% de reforço de polpa de pinus hornificada.  
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5.3.1.3 Características físico-mecânicas dos compósitos cimentícios envelhecidos 

 

A partir dos resultados obtidos na etapa anterior foi definido o teor de 6% de polpas de 

eucalipto ou pinus hornificadas como a porcentagem ótima de reforço para compósitos a ser 

utilizada no desenvolvimento da pesquisa.  

 A Tabela 13 expõe os valores médios e desvio padrão para as propriedades físicas: absorção 

de água (AA), densidade aparente (DA) e porosidade aparente (PA), e propriedades mecânicas: 

módulo de ruptura (MOR), limite de proporcionalidade (LOP), módulo de elasticidade (MOE) 

e energia específica (EE) para compósitos reforçados com polpas de eucalipto ou pinus tratadas 

e sem tratamento curados com CT e com e sem 200 ciclos de envelhecimento.  

Considerando que foi realizada análise estatística dos resultados, se entende que os valores 

seguidos pela mesma letra, na mesma coluna e para um mesmo tipo de polpa sendo eucalipto 

(hornificado e não hornificado) ou pinus (hornificado e não hornificado) não apresentam 

diferença estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de confiança. 

Em relação às propriedades físicas, o efeito dos 200 ciclos de envelhecimento acelerado 

ocasionou uma redução dos valores de AA, com variação estatística significativa (p<0,05), para 

compósitos com EnBH. Por outro lado, para as outras formulações avaliadas, não foram 

encontradas mudanças com significância estatística (p>0,05). A densidade aparente dos 

compósitos, não mostrou variação significativa (p>0,05) para aqueles reforçados com polpas 

de eucalipto e pinus hornificadas. Caso contrário foi notado em compósitos com polpas sem 

tratamento, que apresentaram uma pequena diminuição no valor da DA. Finalmente, a PA 

revelou-se para todas as formulações estudadas uma queda nos valores obtidos, com variação 

estatística significativa (p<0,05) para EnB, EnBH e PnB. 
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Tabela 13 - Valores médios, desvio padrão e resultados estatísticos para propriedades físicas: AA, DA e PA; e propriedades mecânicas: MOR, 

LOP, MOE e EE para compósitos reforçados com 6% de EnB e PnB tratadas e não tratadas após CT e 200 ciclos de envelhecimento acelerado. 

Formulações 

Propriedades físicas Propriedades mecânicas 

AA 

(%) 

DA  

(g/cm3) 

PA  

(% v/v) 

MOR  

(MPa) 

LOP  

(MPa) 

MOE  

(MPa) 

EE  

(kJ/m2) 
MOR/LOP 

EnB CT 20,10±0,69b 1,57±0,03a 31,54±0,51b 9,47±0,44b 4,68±1,14b 9,75±1,35ab 4,79±1,02b 2,13a 

EnB 200c 20,48±0,58b 1,48±0,02b 30,21±0,61c 6,22±0,43c 6,05±0,43a 10,85±0,43a 0,50±0,01c 1,03b 

EnBH CT 21,95±0,82a 1,50±0,02b 32,84±0,76a 9,99±0,74ab 5,08±0,37ab 8,67±0,32b 7,99±1,69a 1,97a 

EnBH 200c 20,20±1,16b 1,50±0,02b 30,25±1,23c 10,84±0,68a 5,42±0,44ab 9,64±0,53ab 6,94±0,63a 2,00a 

PnB CT 18,42±1,11a 1,59±0,05a 29,17±0,88a 7,03±0,72ab 3,71±0,80a 10,06±1,34a 3,09±0,93b 1,95a 

PnB 200c 18,19±0,62a 1,48±0,02c 26,97±0,68b 5,53±0,48c 4,68±1,01a 11,40±1,83a 0,30±0,09d 1,21b 

PnBH CT 18,93±0,67a 1,54±0,04b 29,16±0,55a 7,60±0,75a 3,53±0,59a 9,56±1,04a 5,59±1,03a 2,18a 

PnBH 200c 19,15±1,54a 1,50±0,03bc 28,76±1,73a 6,18±0,47bc 4,33±0,42a 10,82±0,75a 1,54±0,74c 1,44b 

* As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna e para um mesmo tipo de polpa sendo eucalipto (hornificado e não hornificado) ou pinus 

(hornificado e não hornificado) não apresentam diferença estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de confiança. 

*H: polpa hornificada; CT: cura térmica; 200c: 200 ciclos de envelhecimento acelerado. 

Fonte: Própria autoria 
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De forma geral, o envelhecimento dos compósitos ocasionou uma redução nos valores 

da PA, além de uma tendência à diminuição da AA. Esse fato é decorrente do continuo 

processo de hidratação do cimento, cujos produtos preenchem os espaços vazios da 

matriz, além de depositar-se ao redor das fibras modificando sua interfase (CORREIA et 

al., 2018). Na pesquisa desenvolvida por Correia et al. (2014) foi corroborada a correlação 

existente entre os ciclos de envelhecimento e a diminuição nos valores das caracteristicas 

físicas AA e PA, em compósitos reforçados com polpa vegetal submetidos a 50, 100 e 

200 ciclos de envelhecimento acelerado. 

Ballesteros et al. (2015) avaliaram o efeito do envelhecimento acelerado de 200 ciclos 

de imersão e secagem, sobre compósitos de fibrocimento produzidos com polpa de 

eucalipto não branqueado e pinus branqueado hornificadas e sem tratamento, encontrando 

comportamento similar ao anteriormente mencionado, com diminuição da AA e PA e sem 

expressar variações significativas na densidade do material. Resultado similar também 

foi identificado para compósitos reforçados com polpa de bambo e celulose nanofibrilada 

estudados por Correia et al. (2018), quando comparado seu desempenho físico a 28 dias 

de idade e 200 ciclos de envelhecimento acelerado.  

Contudo, os resultados obtidos foram inferiores a 37% de AA, o que representa um 

resultado aceitável segundo as considerações da norma NBR 5640 para produtos de 

fibrocimento. 

Em referência ao desempenho das propriedades mecânicas após envelhecimento, 

quando constatado o MOR, se observa para todas as formulações uma redução nos valores 

obtidos com exceção dos compósitos reforçados com EnBH. Assim, para compósitos com 

EnB, PnB e PnBH, foram observadas reduções no MOR de aproximadamente 34,3%, 

21,3% e 18,7%, sendo que para todos os casos existiu com variação estatística 

significativa (p<0,05). Por sua vez, o reforço com EnBH, mostrou um leve incremento 

desta propriedade ao redor de 8%, sem variação estatística significativa (p>0,05). 

Como consequência da precipitação dos produtos de hidratação na interfase fibra-

matriz, pode-se esperar uma melhora no desempenho do MOR do material envelhecido, 

pois as fibras tendem a ter maior aderência na matriz, entretanto, esta hipótese só foi 

conferida na matriz reforçada com EnBH. Assim, as reduções constatadas no MOR 

podem estar relacionadas com a degradação e mineralização das fibras individuais como 

efeito do ataque alcalino. Neste ponto, uma outra hipótese seria a ocorrência de 

deterioração das fibras e uma aderência na matriz que excederia a resistência das fibras, 

permitindo assim, sua ruptura em lugar do arrancamento progressivo.  
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O melhor desempenho dos compósitos envelhecidos com EnBH pode ser explicado 

pela melhora na interface fibra-matriz, pela precipitação dos produtos de hidratação, 

estabilidade dimensional, rugosidade e menor degradação da polpa hornificada.  

Ao avaliar os valores de LOP, pode ser observado um incremento para todos os 

compósitos independentemente o tipo de polpa de reforço. Sendo determinados 

incrementos de 22,6%, 6,2%, 20,7% e 18,5% para EnB, EnBH, PnB e PnBH. Apesar 

disso, apenas o aumento do LOP do EnB apresentou variação significativa (p<0,05). 

Quando estudadas as formulações com o mesmo tipo de polpa tratada e sem tratamento, 

não foram observadas mudanças significativas nos valores de LOP.  

A razão MOR/LOP não exibiu variação destacável (p>0,05) para compósitos 

reforçados com EnBH. Em relação das outras formulações, se identificou uma queda da 

razão com significância estatística (p<0,05), indicando a perda da contribuição das fibras 

possivelmente com resultado da degradação do material de reforço durante o 

envelhecimento. Após 200 ciclos de envelhecimento acelerado, os compósitos com 

polpas hornificadas de eucalipto e pinus apresentaram uma razão MOR/LOP superior 

quando comparados com seus equivalentes com polpas sem tratamento. Neste caso, foi 

observada variação estatística significativa (p<0,05) nos compósitos com eucalipto. 

Os valores de MOE acompanharam uma tendência similar ao encontrado para os de 

LOP, com aumento após envelhecimento para formulações com EnB (10,1%), EnBH 

(10%), PnB (11,7%) e PnBH (11,6%). Contudo, estas variações não representaram uma 

significância estatística (p>0,05) para nenhum dos casos. Quando avaliados compósitos 

com o mesmo tipo de polpa hornificada e não hornificada, também não foram verificadas 

alterações significativas do MOE (p>0,05). 

O aumento no valor médio do LOP e do MOE seria o resultado do envelhecimento da 

matriz de cimento, que favoreceria uma densificação do material permitindo uma melhora 

no desempenho mecânico do mesmo (CORREIA et al., 2014). Contudo, como 

previamente relatado, não foram observadas variações significativas da DA após o 

envelhecimento, caso contrário da PA que mostrou uma queda destacável.  

Com base nos resultados obtidos é possível definir que embora o efeito do 

envelhecimento apresente uma influência relevante no MOE e LOP, as modificações 

obtidas pelo tratamento de hornificação sobre as polpas, não influenciariam nos valores 

destas propriedades após envelhecimento. 

No que concerne aos valores de EE após o envelhecimento, para formulações 

utilizando polpas sem tratamento, se constata uma queda importante superior a 85% tanto 
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para eucalipto quanto pinus. Para os compósitos com polpas hornificadas, de forma 

similar se verificou uma diminuição da propriedade em questão, no entanto, também foi 

constatado um grau de preservação da mesma quando comparadas com polpas sem 

tratamento. Em relação aos compósitos com PnBH, a queda foi de aproximadamente 72% 

a partir do material sem envelhecimento. Por outro lado, a queda da EE para formulações 

envelhecidas com reforço de EnBH foi de aproximadamente 14%, indicando o maior grau 

de preservação da propriedade.  

A redução das propriedades mecânicas relacionadas ao reforço do material (MOR e 

EE) se deve principalmente à degradação do material de reforço (CLARAMUNT et al., 

2011). Como é sabido, os produtos de hidratação do cimento Portland como é Ca(OH)2, 

diluídos na água alcalina, depositam-se superficialmente e no interior das fibras, sendo 

favorecidos pela seu natureza hidroscópica, acarretando sua mineralização e fragilização 

(MELO FILHO et al., 2013; ŠAVIJA; LUKOVIĆ, 2016) pela hidrolise alcalina das 

moléculas de celulose (SELLAMI et al., 2013; BARRA et al., 2015). Desta maneira, com 

a redução da resistência mecânica das fibras, se perde sua capacidade de reforço (pull 

out), favorecendo à redução do desempenho mecânico dos compósitos. 

A melhora na durabilidade e preservação do compósito com polpas hornificadas, 

especialmente nas matrizes com EnBH-200c, em relação aos valores de EE pode ser 

atribuída ao tratamento de hornificação, que provoca uma redução na absorção de água 

(água alcalina) (Figura 12) e, consequentemente diminuição do grau de deterioração das 

fibras e melhorando a tenacidade do material.  

O desempenho mecânico inferior dos compósitos com polpas de PnBH, pode ter 

ocorrido como resultado do grau de hornificação alcançado, o qual foi 1,9 vezes menor 

quando comparado ao grau alcançado pelas polpas de EnBH. Esta situação, pode 

fundamentar-se em que as polpas de EnB, foram polpas nunca antes secas, portanto, 

considerando que os maiores graus de hornificação se atingem nos primeiros ciclos de 

secagem e umedecimento, seria lógico obter maiores graus de hornificação para este tipo 

de material celulósico; além de mostrar paredes mais finas que facilitam o efeito do 

tratamento.  

O fato das polpas de pinus possuírem uma morfologia mais robusta e paredes mais 

espessas (MORTON et al., 2010), seria um outro fator que pode dificultar o processo de 

hornificação, indicando que, para obter um desempenho superior ou equivalente às polpas 

de EnBH, seriam necessários um maior número de ciclos.  
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Finalmente, quando observada a morfologia das polpas de pinus (Figura 14 (C)), se 

verificou que na sua superfície existem uma série de pequenos “buracos”, os quais podem 

estar facilitando a entrada de água alcalina dentro da estrutura e lúmen da fibra 

favorecendo a degradação do componente celulósico e a perda da capacidade de reforço, 

mesmo que hornificadas. 

O comportamento observado nesta etapa foi similar ao determinado por Claramunt et 

al. (2011), que avaliaram polpas de algodão e PnB hornificadas após 4 ciclos de 

envelhecimento acelerado, sendo que um ciclo constava de secagem durante 72 horas a 

60ºC, seguido de 95 horas de umedecimento. Seus resultados em relação aos valores de 

EE estabelecem que após envelhecidos, os compósitos reforçados com PnB e algodão 

hornificados obtiveram reduções de 48% e 7%, respetivamente. Por sua vez, a redução 

desta propriedade nos compósitos com PnB e algodão sem tratamento foi de 70% e 23%, 

respetivamente. Indicando que o tratamento conseguiu preservar, em certo nível, as 

polpas e preveniu sua deterioração. Em relação ao MOE, os autores encontraram 

variações inferiores a 10% após o envelhecimento acelerado (4 ciclos de secagem a 72h 

e 60ºC e posterior imersão em água por 95hs) para o material reforçado com polpas 

tratadas ou não tratadas, indicando ausência de variação significativa desta propriedade.  

Ballesteros et al. (2015) analisaram o efeito de 200 ciclos de envelhecimento sob 

matrizes com polpas de pinus branqueado e eucalipto não branqueado hornificados e sem 

tratamento, encontrando reduções significativas do MOR e de EE tanto para polpas 

tratadas, quanto para as não tratadas, além de pouca influência sobre o desempenho das 

propriedades LOP e MOE. Os autores indicam que estes resultados estão relacionados 

com os baixos teores de hornificação encontrados, não sendo suficientes para preservar a 

composição das polpas após um processo de envelhecimento acelerado tão drástico.  

Na Figura 21 são exibidas as curvas típicas de tensão vs deformação específica para 

compósitos reforçados com EnB, EnBH, PnB ou PnBH curados por CT comparados com 

aqueles submetidos a 200 ciclos de envelhecimento acelerado. 

Inicialmente, os gráficos permitem determinar o efeito do envelhecimento sobre o 

comportamento da matriz, especificamente no LOP (região elástica), o qual para todos os 

compósitos estudados indica um aumento do valor como resultado do fechamento de 

poros e, consequente densificação da matriz.  

Quando alcançada a tensão máxima de ruptura (MOR), se observa que há uma 

diminuição no valor, após envelhecimento para formulações com EnB, PnB e PnBH. 
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Sendo que, para o caso do reforço com EnBH, nota-se um comportamento diferenciado 

e sugere um ligeiro incremento do valor do MOR.  

Por último, a EE do compósito apresenta uma forte queda para as formulações com 

EnB e PnB sem tratamento, indicando a perda da capacidade de arrancamento (pull out) 

das fibras e possibilitando o surgimento do desempenho frágil do material. Caso contrário 

se constata para os compósitos com polpas hornificadas distribuídas pela matriz. Neste 

contexto, a queda da EE é notoriamente inferior para os compósitos com reforço de fibras 

tratadas em relação as fibras não tratadas, destacando-se amplamente o EnBH. 

 

Figura 21. Curvas típicas de tensão vs deformação específica para compósitos curados 

por cura térmica e com 200 ciclos de envelhecimento acelerado reforçados com polpas 

de eucalipto (A) e pinus (B) hornificadas e sem tratamento. 

  
Fonte: Própria autoria 

5.3.1.4 Micrografias de compósitos cimentícios  

 

Nesta sessão são apresentadas micrografias de compósitos curados por cura térmica e 

reforçados com 6% (Figura 22) e 10% (Figura 23) de polpa de eucalipto não branqueado 

(A) ou pinus não branqueado (B) hornificadas com o objetivo de avaliar sua dispersão 

nos compósitos elaborados.  

Como observado na Figura 22 (A) e (B-C), é notoriamente observável a influência da 

morfologia das polpas, principalmente o comprimento, sobre a dispersão do material de 

reforço ao longo da matriz de cimento.  
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Assim, as polpas de eucalipto apresentam melhor dispersão no compósito, em função 

do seu comprimento (0,8 mm), que permite uma maior quantidade de fibras por grama, 

favorecendo à distribuição. Situacao oposta é observada para polpas de pinus (2,5 mm), 

expondo uma dispersão menos homogênea, ocasionando como consequência o 

surgimento de espaços com aglomerações de polpa (número 1) ou espaços com ausência 

de reforço (número 2). Considerando a influência direta do grau de dispersão sobre o 

desempenho mecânico do material (WANSOM; JANJATURAPHAN, 2013) espera-se 

que o reforço com fibras curtas apresenta maior potencial para dispersão. Situação que 

foi corroborada com a caracterização mecânica dos compósitos, na qual se destacou o uso 

de eucalipto como material de reforço de matrizes inorgânicas frágeis.  

 

Figura 22 – Micrografias representativas da distribuição de polpa de EnBH (A) e PnBH 

(B-C) em compósitos com 6% de reforço. Círculos com número 1- Aglomerações de 

polpa e 2- Espaços com ausência de reforço. 

 

 
Fonte: Própria autoria 
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Por outro lado, quando avaliado o incremento da porcentagem de polpa até 10% 

(Figura 23) tanto para eucalipto (A) quanto pinus (B), nota-se uma redução da dispersão 

para ambos casos em comparação com os compósitos com 6% de reforço, podendo ser 

observadas uma maior quantidade de zonas com aglomerações de polpas (número 1). Este 

fato indica que, o aumento na quantidade de fibras na formulação aumenta a 

probabilidade de aglomeração na matriz, favorecendo o aumento de defeito na mesma, 

deteriorando o comportamento mecânico e físico do material, como foi corroborado 

durante a avaliação das propriedades físicas e mecânicas dos compósitos.  

 

Figura 23 - Micrografias representativas da distribuição de EnBH (A) e PnBH (B) em 

compósitos com 10% de reforço. Círculos com número 1 - Aglomerações de polpa. 

  
Fonte: Própria autoria 

 

A partir da microscopia eletrônica de varredura foram geradas uma série de 

micrografias da superfície de amostras de compósitos curados por cura térmica e 

reforçados com 6% de eucalipto ou pinus hornificadas. Na Figura 24 são observadas 

micrografias da superfície de amostras polidas de compósitos reforçados com 6% de 

polpa de EnBH (A-B) e PnBH (C-D) com vistas a verificar a influência do tratamento na 

interfase fibra-matriz. 

Como observado na Figura 24, pode ser determinada uma boa interfase (número 1) 

entre a fibra e a matriz, identificada pela ausência de espaços vazios entre a superfície das 

fibras e a matriz de cimento. Isto contribui para uma melhor aderência do material de 

reforço na interfase, e com o tratamento de hornificação que aumenta a possibilidade de 

obter uma fibra como pouca variação dimensional, isto é mais estável. Pois como é 
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sabido, a variação volumétrica das fibras vegetais por causa da capacidade de absorção 

de água, ocasiona seu desprendimento da matriz, gerando espaços que diminui a 

capacidade de reforço e tenacidade do compósito, além de afetar negativamente sua 

durabilidade.  

 

Figura 24 - Micrografias da superfície de amostras polidas de compósitos curados por 

CT e reforçados com 6% de EnBH (A-B) e PnBH (C-D). Círculos com número 1 – Boa 

interfase fibra-matriz. 

 

  
Fonte: Própria autoria 

 

Foram obtidas micrografias a partir da microscopia eletrônica de varredura da zona 

de fratura de amostras de compósitos curados por cura térmica, submetidos a 200 ciclos 

de envelhecimento acelerado e reforçados com 6% de eucalipto ou pinus (hornificado e 

sem tratamento). Na Figura 25 e Figura 26, são apresentadas respetivamente micrografias 

da superfície de fratura de amostras envelhecidas de compósitos reforçados com 6% de 
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EnBH e de PnBH, com vistas a estudar a influência do envelhecimento na interfase fibra-

matriz e na durabilidade do compósito.  

 

Figura 25 - Micrografias da superficie de fratura de amostras de compósitos curados 

por CT, envelhecidos e reforçados com polpa de EnBH. Círculos com número 1- 

Arrancamento progressivo, 2- Ruptura da fibra e 3- Forte interfase fibra-matriz. 

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

De forma geral, após de 200 ciclos de envelhecimento, as fibras apresentam uma boa 

interfase com a matriz, representado com uma quantidade destacável de fibras ainda 

coladas da matriz depois do ensaio mecânico, e com indicações de arrancamento 

progressivo (pull out) e absorção de energia (número 1).  

Por outro lado, também foram observadas uma série de fibras fraturadas (número 2), 

este fenômeno pode indicar que as fibras estavam fortemente aderidas na matriz (número 

3), como consequência de duas situações trabalhando em conjunto, sendo: 1- o efeito do 
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tratamento de hornificação que permitiu uma maior estabilidade dimensional como 

observado com a queda nos valores de absorção de água (Figura 12), além de uma 

superfície mais rugosa , favorecendo a ancoragem das fibras individuais e 2- o processo 

de densificação dá matriz, que ocorreu pela precipitação dos produtos de hidratação ao 

redor das polpas, sendo corroborado pela modificação das propriedades físicas (Tabela 

13).  

 

Figura 26- Micrografias da superfície de fratura de amostras de compósitos curados por 

CT, envelhecidos e reforçados com polpa de PnBH. Círculos com número 1- 

Arrancamento progressivo, 2- Ruptura da fibra e 3- Forte interfase fibra-matriz. 

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Destaca-se a forte adesão na interfase fibra-matriz observado nas micrografias, como 

explicado por Correia et al. (2014) pode indicar que a ruptura da fibra ocorre como 
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consequência da forte aderência dela na matriz que apresentava resistência superior à da 

fibra, originando sua ruptura. 

Adicionalmente, não foi notada acumulação de produtos de hidratação no lúmen das 

fibras nem degradação superficial observável das mesmas.  

Contudo, o desempenho das propriedades mecânicas (Tabela 13), especificamente a 

energia especifica (EE), para compósitos envelhecidos com polpas hornificadas de pinus 

e especialmente eucalipto, foi superior quando comparado com aqueles reforçados com 

polpas sem tratamento, indicando que a hornificação permite obter uma melhora na 

durabilidade das fibras ao longo do tempo, além de outorgar ao compósito uma maior 

conservação da sua tenacidade ampliando sua vida operacional. 

5.3.2 Características dos compósitos cimentícios com carbonatação acelerada 

 

Nesta sessão são apresentados os resultados da caraterização física, mecânica e estudo 

de difração de raios X, termogravimétria e das micrografias de compósitos cimentícios 

reforçados com polpa de eucalipto ou pinus hornificadas (H) e sem tratamento, após 

serem submetidos a cura térmica (CT) ou cura por carbonatação acelerada (CA) com 7 

dias de idade e após 200 ciclos de envelhecimento acelerado de imersão e secagem.  

5.3.2.1 Análise por difratometria de raios X 

 

Os difratogramas de raios X apresentados nesta seção são para o intervalo 5º-60º (2Ɵ) 

para compósitos reforçados com polpas de eucalipto (Figura 27) ou pinus (Figura 28) 

hornificadas e sem tratamento, com cura térmica ou carbonatação acelerada e com ou sem 

envelhecimento acelerado de 200 ciclos de imersão e secagem. 

A partir destes difratogramas foram determinas as principais fases cristalinas, sendo 

elas a Portlandita (Ca(OH)2) representada pelo número 1, o carbonato de cálcio (CaCO3) 

pelo número 2 e silicatos anidros (C3S e C2S) pelo número 3.  

De forma geral, todos os compósitos curados por CT, apresentaram fases cristalinas, 

com os picos principais no difratograma em 2Ɵ: 17,9º, 28,6º e 34,0º (LEA, 1970; 

SANTOS et al., 2015b), que indicam a presença de Portlandita, como principal produto 

da hidratação do cimento.  
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É importante esclarecer que, os picos (principalmente a 2Ɵ: 29,4º) indicando presença 

de calcita (carbonato de cálcio) reparados nos compósitos com CT e CT e 

envelhecimento, e que seriam a principal fase mineralógica observada, se devem à 

presença do carbonato de cálcio proveniente do material de substituição (filler) utilizado 

(calcário). 

Por sua vez, quando analisadas as matrizes dos compósitos submetidos a carbonatação 

acelerada, indiferentemente do tipo de fibra vegetal de reforço, nota-se a diminuição na 

intensidade dos picos de Portlandita (2Ɵ: 17,9º e 34,0º) em relação a outras fases. 

 

Figura 27 - Padrões de difração de raios X para compósitos reforçados com EnB (A) ou 

EnBH (B), com CT ou CA; e com e sem envelhecimento acelerado (200c). 

 
Fonte: Própria autoria 

 

De igual forma, sobressai outro comportamento refletido no aumento da intensidade 

do pico localizado aproximadamente a 2Ɵ: 29,4º, referente ao principal pico de carbonato 
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de cálcio em forma de calcita (TONOLI et al., 2016; HUNNICUTT et al., 2017), 

destacando-se como a principal fase mineralógica determinada. É sabido que, além da 

calcita, outros polimorfos ou fases (vaterite, argonite ou CaCO3 amorfo) do CaCO3 

podem ser formados como resultado da carbonatação (TONOLI et al., 2016), porém, a 

calcita é caraterizada pela sua maior estabilidade é o produto principal.  

 

Figura 28 - Padrões de difração de raios X para compósitos reforçados com PnB (A) ou 

PnBH (B), com CT ou CA; e com e sem envelhecimento acelerado (200c). 

 
Fonte: Própria autoria 

 

O fenômeno observado nos compósitos carbonatados, em relação à diminuição dos 

picos de Portlandita dos difratogramas e aumento da intensidade relativa do carbonato de 

cálcio, é consequência da difusão do CO2 desde a parte mais externa do compósito até o 

interior do mesmo a partir do sistema poroso do material, o qual reage com os hidratos 

de silicato de cálcio (C-S-H) (carbonatação secundaria) e principalmente com o hidróxido 



118 
 

de cálcio, consumindo-os e formando como produto final carbonato de cálcio e sílica gel 

(ALMEIDA et al., 2013; PIZZOL et al., 2014a; REZAGHOLILOU et al., 2017; HO et 

al., 2018). 

Uma vez transcorridos os 200 ciclos de envelhecimento acelerado, se observou a 

mesma tendência na composição mineralógica para as matrizes curadas por cura térmica 

ou carbonatação acelerada com 7 dias de idade.  

Difratogramas similares usados para discutir o efeito da carbonatação sobre 

compósitos reforçados com fibras vegetais podem ser encontrados na literatura, como é 

o caso dos trabalhos de Almeida et al. (2013), Pizzol et al. (2014a), Santos et al. (2015b) 

e Urrea et al. (2017); os quais, determinaram redução da fase de Portlandita (consumo) e 

aumento da fase de carbonato de cálcio (formação de calcita). 

Após 200 ciclos de secagem e umedecimento, é possível observar uma ligeira redução 

na intensidade dos picos de alita e belita partindo do compósito sem envelhecer, isto 

poderia significar, em menor medida, um certo grau de continuidade do processo de 

hidratação. 

5.3.2.2 Análise por termogravimetria 

 

Esse item apresenta os gráficos da derivada da perda de massa (DTG) (Figura 29) 

e de perda de massa (TG) (Figura 30) obtidos a partir de amostras de compósitos curados 

por cura térmica ou carbonatação acelerada, com e sem envelhecimento acelerado e 

reforçados com polpas de eucalipto e pinus hornificadas e sem tratamento. 

Os diferentes picos e intervalos verificados nos gráficos de DTG (Figura 29) para 

cada tipo de formulação quando o cimento hidratado foi aquecido na termobalança se 

definem assim: intervalo 40 ºC – 250 ºC, com pico a 100 ºC relacionado à perdida de peso 

devido à desidratação da água presente no sistema poroso e no compósito e, entre 100 ºC 

-250 ºC perda por desidratação das principais fases hidratadas do cimento, como são C-

S-H e aluminatos de cálcio hidratados (e.g. etringita) (GARCÍA GONZÁLEZ et al., 2008; 

FRÍAS et al., 2016). O intervalo entre 400 ºC – 500 ºC, com pico verificado entre 430 ºC 

– 450 ºC, indicaria perda por desidroxilação do hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) (PIZZOL 

et al., 2014b; LEE et al., 2017), e finalmente o intervalo entre 500 ºC – 850 ºC, com pico 

encontrado entre 760 ºC – 790 ºC representaria perda por descarbonatação do carbonato 

de cálcio (CaCO3) (ROSTAMI et al., 2011; XU et al., 2015).  
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Figura 29 - Curvas DTG de compósitos reforçados com polpas de eucalipto e pinus 

hornificadas e sem tratamento, com CT ou CA, e com e sem envelhecimento acelerado. 

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Quando comparados os gráficos de DTG das matrizes carbonatadas e curadas 

termicamente, é possível observar uma variação de comportamento na banda localizada 

entre o intervalo 100 ºC e 240 ºC. Assim, a banda relacionada à perda de massa para 

compósitos curados por CA é menor. Este comportamento, como explicado por Pizzol et 

al. (2014b), se origina em consequência da reação de carbonatação induzida, que consume 

os produtos de hidratação do cimento como são os sulfoaluminatos de cálcio e C-S-H 

(gel), sendo este último descalcificado e transformado em CaCO3 e silicatos hidratados 

(S-H). 

Destaca-se que a perda ocorrida no intervalo 250 ºC – 400 ºC estaria relacionada 

com a decomposição térmica das polpas vegetais utilizadas como reforço da matriz, 
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produzindo produtos gasosos de molécula pequena (e.g. H2, CO2, CO, CH4, C2H6), 

compostos orgânicos gasosos e vapor de água (ZHANG et al., 2016). Em relação a esta 

banda, não foram notadas mudanças importantes entre os tipos de cura aplicados ou entre 

os tipos de polpas. 

Em relação ao intervalo dos carbonatos, se observa um outro pico nos gráficos, ao 

redor de 730 ºC, que indicaria a presença de um tipo de calcita menos estruturada (menos 

cristalizada) e, por conseguinte, descompondo-se a temperaturas inferiores. Esta banda é 

facilmente notada nos compósitos com CT, podendo indicar a formação de calcita por 

carbonatação natural (RODRÍGUEZ LARGO et al., 2009), já para compósitos 

carbonatados esta banda foi muito maior, pois como relatado por Rostami et al. (2012), o 

tratamento da carbonatação acelerada permite obter incrementos na perda de massa por 

decomposição tanto do CaCO3 cristalizado (750 ºC – 850 ºC) como do CaCO3 

pobremente cristalizado (650ºC-750ºC). É importante ressaltar que, as bandas indicando 

perda de massa para carbonatos reparados nos compósitos com CT e CT mais 

envelhecimento, se devem principalmente à presença do carbonato de cálcio proveniente 

do material de substituição (filler) utilizado (calcário) e do cimento.   

A desidroxilação do hidróxido de cálcio e descarbonatação do carbonato de cálcio 

ocorrem respetivamente segundo as equações (13) e (14). A quantidade de hidróxido de 

cálcio e carbonato de cálcio para compósitos curados por CT e CA aos 7 dias e após 200 

ciclos de envelhecimento acelerado, foi determinada a partir das equações (15) e (16), 

considerando as massas molares do Ca(OH)2 (74,08 g/mol), H2O (18,02 g/mol), CaCO3 

(100,09 g/mol) e CO2 (44 g/mol). Para calcular a porcentagem de Ca(OH)2 (%Ca(OH)2) 

se utilizou a perda de massa do H2O (P1) no intervalo da desidroxilação (400 ºC – 500 ºC) 

e para a porcentagem de CaCO3 (%CaCO3) se utilizou a perda de massa do CO2 (P2) no 

intervalo da descarbonatação (500 ºC – 850 ºC).  

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 (𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜) →  𝐶𝑎𝑂(𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜) + 𝐻2𝑂(𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑜)    (13) 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜) →  𝐶𝑎𝑂(𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜) +  𝐶𝑂2 (𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑜)        (14) 

 

%𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 ∶ 𝑃1 ∗  
74,08 𝑔/𝑚𝑜𝑙

18,02 𝑔/𝑚𝑜𝑙
      (15)           %𝐶𝑎𝐶𝑂3 ∶  𝑃2 ∗  

100,09 𝑔/𝑚𝑜𝑙

44 𝑔/𝑚𝑜𝑙
      (16) 

 



121 
 

Contudo, este método não é completamente preciso, mas uma estimativa, pois 

supõe que, no intervalo de temperatura referente aos carbonatos, o único gás produzido é 

o CO2, (BORGES et al., 2010). Porém, é amplamente utilizado na literatura internacional 

para realizar comparações entre matrizes carbonatadas e sem carbonatação (e.g. 

BORGES et al., 2010; ALMEIDA et al., 2013; SANTOS et al., 2015b; URREA et al., 

2017).  

Na Tabela 14 pode ser constatada a variação dos conteúdos de Ca(OH)2 e CaCO3 

segundo a método de cura aplicado. Assim, para compósitos curados por CT, 

indiferentemente do tipo de polpa utilizado como reforço, se observam as maiores 

porcentagens de Ca(OH)2 a 7 dias de idade e após 200 ciclos de envelhecimento 

acelerado. Por sua vez, todas as matrizes carbonatadas exibiram os menores teores de 

Ca(OH)2 nas idades avaliadas. Em referência à porcentagem de CaCO3 determinada, os 

compósitos carbonatados mostraram, para todos os casos de estudo, teores superiores 

quando comparados com aqueles curados por CT. 

 

Tabela 14 - Porcentagem de hidróxido de cálcio e carbonato de cálcio dos compósitos 

reforçados com CT ou CA. 

Cura térmica Carbonatação acelerada 

Formulações 
Ca(OH)2  

(%) 

CaCO3  

(%) 
Formulações 

Ca(OH)2  

(%) 

CaCO3  

(%) 

EnB CT 15,9 44,0 EnB CA 5,8 57,9 

EnB CT 200c 14,0 40,8 EnB CA 200c 6,3 60,0 

EnBH CT 16,7 39,3 EnBH CA 5,7 59,4 

EnBH CT 200c 14,5 38,3 EnBH CA 200c 5,7 59,7 

PnB CT 14,3 36,5 PnB CA 6,4 57,3 

PnB CT 200c 14,8 37,2 PnB CA 200c 6,6 61,8 

PnBH CT 14,0 36,2 PnBH CA 5,9 57,6 

PnBH CT 200c 15,8 36,3 PnBH CA 200c 6,7 61,3 

Fonte: Própria autoria 

 

Como consequência do consumo e redução do conteúdo de hidróxido de cálcio 

observado no compósito cimentício pelo processo de carbonatação acelerada, o caráter 

alcalino da matriz também seria modificado, permitindo o surgimento de um ambiente 

menos agressivo para as polpas celulósicas distribuídas na matriz, favorecendo sua 

durabilidade e preservação da capacidade de reforço.  Quando conferido o efeito do 

envelhecimento acelerado para cada tipo de cura e com o mesmo tipo de polpa (tratada e 
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sem tratamento), não foi observada uma tendência específica. Assim, após envelhecidos, 

os compósitos continuaram com o efeito próprio do tipo cura e apresentaram pequenas 

variações no conteúdo de hidróxido de cálcio ou carbonato de cálcio, situação que 

ocorreria em função da continuidade do processo de hidratação e carbonatação natural do 

material. De forma geral, não foi observada uma influência importante do uso polpas de 

eucalipto ou pinus, tratadas ou sem tratamento sobre a produção de Ca(OH)2 ou CaCO3 

nos tipos de cura avaliados. 

 

Figura 30 - Curvas TG de compósitos reforçados com polpas de eucalipto e pinus 

hornificadas e sem tratamento, com CT ou CA, e com e sem envelhecimento acelerado. 

   

 

Fonte: Própria autoria 
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5.3.2.3 Características físico-mecânicas dos compósitos cimentícios com 

carbonatação acelerada 

 

A Tabela 15 expõe os valores médios e desvio padrão para as propriedades físicas: 

absorção de água (AA), densidade aparente (DA) e porosidade aparente (PA), e 

propriedades mecânicas: módulo de ruptura (MOR), limite de proporcionalidade (LOP), 

módulo de elasticidade (MOE) e energia específica (EE) para compósitos curados com 

cura térmica (CT) ou carbonatação acelerada (CA) reforçados com polpa de eucalipto ou 

pinus hornificadas ou sem tratamento, com 7 dias de idade ou 200 ciclos de 

envelhecimento acelerado.  

Considerando que foi realizada análise estatística dos resultados, se entende que os 

valores seguidos pela mesma letra, na mesma coluna e para um mesmo tipo de polpa 

sendo eucalipto (hornificado e não hornificado) ou pinus (hornificado e não hornificado) 

não apresentam diferença estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de 

confiança. 

Inicialmente se realizou o estudo do efeito da carbonatação sob o desempenho das 

propriedades físicas para compósitos reforçados com polpas sem tratamento. Assim, 

relativamente à AA, para matrizes com CA e EnB se observou uma redução dos valores 

desta propriedade sem variação significativa (p>0,05), quando comparada com aqueles 

curados por CT. Por sua vez, os compósitos carbonatados com PnB, mostraram valores 

de AA maiores quando contrapostos com os curados por CT. Relativamente à PA, 

compósitos com EnB não mostraram modificações significativas (p>0,05) entre CT ou 

CA. As matrizes com CA reforçadas com PnB mostraram valores superiores de PA em 

relação à CT. Por outra parte, os compósitos carbonatados mostraram uma maior DA 

tanto para o reforço com EnB e para PnB quando comparada com as matrizes com CT. 

Uma vez o material foi envelhecido, os compósitos carbonatados com reforço de EnB e 

PnB mostraram uma diminuição significativa nos valores de AA (P<0,05) e PA (p<0,05), 

além de uma tendência ao incremento da DA (p>0,05) em relação dos não envelhecidos. 

Este desempenho também foi superior quando contrastados com os resultados obtidos a 

partir de CT e envelhecimento acelerado. 

 A respeito do reforço com polpas hornificadas, o material com CA e 7 dias de idade, 

reforçado e com polpas de EnBH, mostrou uma redução de 11,2% na AA, com variação 

estatística significativa (p<0,05), quando comparada com CT. Uma tendência similar foi 

constatada para PA em compósitos carbonatados com EnBH, porém, sem variação 
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estatística significativa (p>0,05). No que se refere à DA, se determinou um incremento 

significativo (p<0,05) de aproximadamente, 8,5% em decorrência da carbonatação do 

material com EnBH. Em relação à matriz com cura por CA com 7 dias de idade e reforço 

de PnBH, não foi observada variação significativa (p>0,05) da AA, não obstante, existe 

um aumento no valor considerável (p<0,05) de 6% da DA.  

Em referência aos compósitos com EnBH e PnBH, carbonatados e envelhecidos, foi 

verificado reduções estatisticamente significativas (p<0,05) nos valores de AA e PA, 

acompanhados de uma maior DA. Este comportamento foi conservado quando 

comparadas matrizes envelhecidas com CA e CT e reforço com polpas hornificadas. 

Na pesquisa desenvolvida por Almeida et al. (2013) sob compósitos cimentícios 

reforçados com 10% de polpas de eucalipto não branqueadas e submetidas à carbonatação 

acelerada, antes e depois de 200 e 400 ciclos de envelhecimento acelerado e 1 ano de 

envelhecimento natural, expôs uma redução paulatina da AA e PA, além do incremento 

da densidade. Similar resultado foi encontrado por Urrea et al. (2017) para compósitos 

reforçados com polpas de eucalipto branqueadas antes e após de carbonatação 

supercrítica. 

De forma geral, se considera que a redução nos valores de AA e PA, juntamente com 

um incremento da DA, seria um indicativo da densificação do material como efeito direto 

da carbonatação sob o material (SANTOS et al., 2015a). Quando o compósito é 

carbonatado, ocorre uma série de reações químicas que possibilitam o preenchimento do 

sistema poroso da matriz de cimento, principalmente com carbonato de cálcio, 

acarretando refino e redução da porosidade e do valor de AA, além do aumento da DA 

(ALMEIDA et al., 2013), isto devido a que o carbonato de cálcio formado, se caracteriza 

por ser um produto mais denso e estável quando comparado com o hidróxido de cálcio 

liberado durante a hidratação do cimento (PIZZOL et al., 2014b; ŠAVIJA; LUKOVIĆ, 

2016). 

A redução dos valores de AA e PA e o aumento da densidade aparente (DA) do 

material verificado após 200 ciclos de envelhecimento acelerado, se justificaria como 

resultado dos repetidos ciclos de imersão em água do processo de envelhecimento. Uma 

vez que, como explicado por Tonoli et al. (2010), os contínuos ciclos de envelhecimento 

permitem algum nível de reidratação do material, possibilitando a formação de novos 

produtos de hidratação, além dos produtos da carbonatação natural que se re-

precipitariam nos poros da matriz, ocasionando o comportamento verificado.  
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Tabela 15 - Valores médios, desvio padrão e resultados estatísticos para propriedades físicas: AA, DA e PA; e propriedades mecânicas: MOR, 

LOP, MOE e EE para compósitos reforçados EnB e PnB tratadas e não tratadas após CT ou CA com 7 dias ou envelhecimento acelerado. 

Formulações 

Propriedades físicas Propriedades mecânicas 

AA  

(%) 

DA  

(g/cm3) 

PA  

(% v/v) 

MOR  

(MPa) 

LOP  

(MPa) 

MOE  

(MPa) 

EE 

 (kJ/m2) 
MOR/LOP 

EnB CT 20,10±0,69b 1,57±0,03b 31,54±0,51ab 9,47±0,44e 4,68±1,14e 9,75±1,35bc 4,79±1,02cd 2,13a 

EnB CT 200c 20,48±0,58b 1,48±0,02c 30,21±0,61bc 6,22±0,43f 6,05±0,43de 10,85±0,43b 0,50±0,01e 1,03e 

EnB CA 19,34±0,56b 1,63±0,03a 31,88±0,64a 12,66±0,71cd 7,58±0,87cd 10,29±1,29bc 5,37±0,86bc 1,68abcd 

EnB CA 200c 17,39±0,96c 1,64±0,05a 28,49±1,00d 15,11±1,24ab 10,55±1,35a 13,42±1,58a 3,12±0,52d 1,44de 

EnBH CT 21,95±0,82a 1,50±0,02c 32,84±0,76a 9,99±0,74e 5,08±0,37e 8,67±0,32c 7,99±1,69a 1,97abc 

EnBH CT 200c 20,20±1,16b 1,50±0,02c 30,25±1,23bc 10,84±0,68de 5,42±0,44e 9,64±0,53bc 6,94±0,63ab 2,00ab 

EnBH CA 19,49±0,42b 1,64±0,01a 31,98±0,48a 13,72±1,75bc 8,51±1,47bc 10,39±1,30bc 7,39±0,90a 1,62bcd 

EnBH CA 200c 17,42±1,08c 1,66±0,03a 28,91±1,33cd 15,77±0,79a 10,42±1,08ab 12,97±0,85a 4,75±0,36cd 1,52cd 

PnB CT 18,42±1,11bc 1,58±0,05bc 29,17±0,88b 7,03±0,72cd 3,71±0,80d 10,06±1,34c 3,09±0,93cd 1,95ab 

PnB CT 200c 18,19±0,62bc 1,48±0,02d 26,97±0,68c 5,53±0,48e 4,68±1,01cd 11,40±1,83bc 0,30±0,09e 1,21d 

PnB CA 20,73±0,32a 1,60±0,01b 33,24±0,21a 10,22±1,09b 6,13±1,08bc 10,50±1,42c 4,47±0,88bc 1,68bc 

PnB CA 200c 17,88±1,17bc 1,63±0,04ab 29,12±1,27b 10,86±0,61ab 8,42±0,79a 13,18±0,42ab 2,58±0,28d 1,29cd 

PnBH CT 18,93±0,67ab 1,54±0,04cd 29,16±0,55b 7,60±0,75c 3,53±0,59d 9,56±1,04c 5,59±1,03b 2,18a 

PnBH CT 200c 19,15±1,54ab 1,50±0,03d 28,76±1,73bc 6,18±0,47de 4,33±0,42d 10,82±0,75bc 1,54±0,74de 1,44cd 

PnBH CA 19,21±0,20ab 1,64±0,01ab 31,43±0,35a 10,60±0,90ab 6,46±0,77b 11,33±1,06bc 7,90±1,59a 1,65bc 

PnBH CA 200c 16,88±0,59c 1,67±0,02a 28,13±0,70cb 11,81±0,93a 8,31±0,69a 14,10±1,32a 4,81±0,89b 1,42cd 

* As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna e para um mesmo tipo de polpa sendo eucalipto (hornificado e não hornificado) ou pinus 

(hornificado e não hornificado) não apresentam diferença estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de confiança. 

*H: polpa hornificada; CT: cura térmica; CA: carbonatação acelerada; 200c: 200 ciclos de envelhecimento acelerado.  
Fonte: Própria autoria 
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Quando avaliado o possível efeito da hornificação das polpas de EnB e PnB no 

desempenho das propriedades físicas da matriz carbonatada, não foram determinadas 

modificações com significância estatística (p>0,05) para AA, PA ou DA, quando 

comparadas com o desempenho das matrizes com polpas sem tratamento. Indicando 

assim, que o tratamento sobre as polpas vegetais não influi significativamente no 

comportamento das propriedades físicas da matriz carbonatada a 7 dias de idade ou após 

200 ciclos de envelhecimento acelerado.  

Finalmente, os resultados obtidos para AA após CA e envelhecimento são inferiores 

a 37%, representando um resultado aceitável segundo as considerações da norma NBR 

5640 para produtos de fibrocimento.  

Em relação às propriedades mecânicas, a avaliação do efeito da carbonatação sob o 

desempenho do MOR, LOP, MOE e EE para compósitos reforçados com polpas sem 

tratamento é exposto a continuação. 

Quando estudada a evolução do MOR dos compósitos após aplicação da CA a partir 

dos curados por CT, se determinou um incremento significativo dos valores do mesmo 

(p<0,05) de 25,2% e 31,2%, respetivamente para reforço com EnB e PnB. Com relação 

ao LOP, também foi determinado um incremento após carbonatação de 38,2% e 39,5% 

para compósitos com EnB e PnB, sendo encontrado para ambos casos variação estatística 

significativa (p<0,05). A razão MOR/LOP, não mostrou variação significativa (p>0,05) 

quando comparada CT e CA. Um comportamento similar foi calculado para o MOE, o 

qual se incremento ligeiramente como consequência da CA tanto para matrizes com EnB 

(5,2%) quanto PnB (4,2%), porém, sem apresentar significância estatística (p>0,05). No 

que concerne à EE, se observa um incremento não significativo (p>0,05) quando o 

material foi carbonatado de 10,8% e 31% para reforço com EnB e PnB. 

Uma vez o material foi sometido ao envelhecimento acelerado, compósitos com CA 

mostraram um incremento do MOR de 16,2% para EnB (p<0,05) e 6% para PnB (p>0,05), 

enquanto a CT mostrou diminuição da propriedade. Quanto ao comportamento do LOP e 

MOE do material carbonatado envelhecido, para o reforço com EnB se constataram 

incrementos de 28,1% (p<0,05) e 23,3% (p<0,05), e com PnB de 27,2% (p<0,05) e 20,3% 

(p<0,05) respeito dos compósitos com CA sem envelhecimento. Se destaca que para todos 

os casos, os valores após 200 ciclos de MOE e LOP foram superiores para matrizes com 

CA do que os encontrados para matrizes com CT. A razão MOR/LOP, não mostrou 

variação significativa (p>0,05) quando comparados compósitos com CA e CA 

envelhecido, como também não quando comparados compósitos envelhecidos com CT 
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ou CA. Em relação à EE para compósitos carbonatados, se verificou uma diminuição 

significativa após envelhecimento de 40,2% para EnB e 42,3% para PnB.  

Tendo em consideração o reforço com polpas hornificadas e cura por CA, foi 

observado um incremento do MOR de 27,2% e 28,3%, respetivamente para matrizes com 

EnBH e PnBH, quando comparada com compósitos submetidos a CT. Em relação ao LOP 

e MOE se evidenciaram incrementos para matrizes com CA e EnBH de 40,3% (p<0,05) 

e 16,5% (p<0,05) e com PnBH de 45,4% (p<0,05) e 15,6% (p>0,05). Compósitos 

carbonatados com polpas hornificadas e sem tratamento não mostraram variação 

estatística significativa (p>0,05) para MOR, LOP ou MOE, porém, os valores médios 

para o reforço hornificado foram superiores. A razão MOR/LOP não apresentou variação 

significativa (p>0,05) quando confrontados os compósitos com EnBH com CT e CA, já 

para reforço com PnBH e CA esta relação mostrou variação estadística significativa 

(p<0,05) quando comparada com a matriz com CT. Não houve variação significativa 

quando comparadas as razões MOR/LOP de matrizes com polpas tratadas e sem 

tratamento. Os valores de EE foram similares (p>0,05) entre compósitos com EnBH 

curados por CT e CA. Para o caso do reforço com PnBH e CA, se observou um 

incremento significativo desta propriedade de 29,2% respeito da CT. Ao respeito de 

matrizes carbonatadas com polpa hornificada vs sem tratamento, as primeiras mostraram 

valores superiores e significativos de EE, mostrando o efeito combinado do tratamento 

sobre as fibras e sobre a matriz. 

Após 200 ciclos de envelhecimento, o reforço com polpa hornificada em matrizes 

com CA expõe um incremento significativo (p<0,05) do MOR de 13% para EnBH e 

10,2% para PnBH. Quando observado o MOR de compósitos carbonatados e 

envelhecidos com polpas hornificadas vs não tratadas, esta propriedade foi um pouco 

superior para polpas com tratamento, não obstante, sem variação estatística significativa. 

O LOP e o MOE da matriz carbonatada envelhecida e com polpas hornificadas mostraram 

um incremento quando comparados com os valores obtidos na matriz com CA, polpa 

hornificada e sem envelhecimento. Assim, o LOP e o MOE foram respetivamente 18% e 

19,9% superiores para compósitos com reforço de EnBH e 22,3% e 19,6% para reforço 

com PnBH. Não foram observadas mudanças significativas (p>0,05) entre as 

propriedades de LOP e MOE quando comparadas matrizes carbonatadas envelhecidas 

com polpas tratadas vs não tratadas. No que concerne à razão MOR/LOP, para compósitos 

com CA a 7 dias e envelhecidos com PnBH e EnBH, não foram encontradas variações 
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significativas (p>0,05), também não foi corroborada variação significativa quando 

comparadas matrizes carbonatadas e envelhecidas com polpas tratadas vs sem tratamento. 

Finalmente, quando a matriz carbonatada com polpas hornificadas foi envelhecida, a 

EE sofre uma diminuição significativa (p<0,05) de 36% para EnBH e 39% para PnBH. 

Quando comparadas as formulações com CA e 200c reforçadas com polpas tratadas vs 

não tratadas, se observam maiores valores de EE para EnBH (p>0,05) e PnBH (p<0,05). 

Quando comparados os valores de MOR, LOP e MOE dos compósitos carbonatados 

envelhecidos, se parecia que seus valores são superiores quando comparados com a matriz 

com CT e envelhecimento acelerado.  

De forma geral, os resultados obtidos permitem determinar que a carbonatação 

acelerada do material cimentício reforçado produz um incremento destacável do MOR e 

LOP (p<0,05) tanto para o reforço com polpas tratadas como não tratadas de pinus e 

eucalipto, além de uma tendência ao incremento do MOE.  

Modificações das propriedades físicas, especificamente, redução da PA e incremento 

da DA dos compósitos estariam associadas a uma melhora no desempenho mecânico da 

matriz cimentícia (TONOLI et al., 2010a; ZHAN et al., 2013; WANG et al., 2016), como 

já foi comprovado nesta pesquisa. Portanto, esta evolução no desempenho da matriz de 

cimento, estaria relacionado diretamente ao efeito da carbonatação, que consume o 

hidróxido de cálcio formando carbonato de cálcio, permitindo a obtenção de uma matriz 

mais densa, com menor quantidade de espaços vazios e melhor interfase fibra-matriz, 

favorecendo à rigidez e resistência do material (URREA et al., 2017). Após 200 ciclos de 

envelhecimento acelerado continua esta tendência com incrementos no MOR, LOP e 

MOE. Possivelmente por algum grau de reidratação do material, que formaria novos 

produtos de hidratação e/ou carbonatação do mesmo, acarretando uma maior densificação 

da matriz.  

Em relação à EE, para reforço com EnB, PnB e PnBH e matriz com CA, ocorre um 

incremento desta propriedade, que pode ser explicado pelo preenchimento dos espaços 

vazios na zona da interfase fibra-matriz pelo carbonato de cálcio quando este precipita-

se, permitindo desta maneira, uma melhor aderência e ancoragem das fibras e portanto, 

maior absorção de energia e transferência de tensões (PIZZOL et al., 2014a; SANTOS et 

al., 2015b). Destaca-se que, os compósitos carbonatados e reforçados com polpas 

hornificadas de eucalipto e pinus, mostraram um desempenho superior da EE quando 

comparados com os reforçados com polpas não tratadas. Esta situação pode ser explicada 

pelo efeito combinado da melhora na região próxima e na interfase fibra-matriz originada 
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pela carbonatação e as mudanças geradas pelo tratamento da hornificação sobre as polpas 

(rigidez, rugosidade, estabilidade dimensional). 

Os compósitos carbonatados envelhecidos exibiram uma redução na EE para todos os 

tipos de reforço, sendo este comportamento explicado pela forte interfase fibra-matriz, na 

qual, as fibras estariam tão aderidas, que as tensões estariam superando a resistência das 

mesmas, provocando seu rompimento em lugar do arrancamento progressivo da matriz, 

limitando a absorção de energia. Contudo, o valor de EE dos compósitos carbonatados, 

envelhecidos e reforçados com polpas hornificadas foi 1,5 (EnBH) e 1,8 (PnBH) vezes 

superior quando comparada com o reforço com polpas sem tratamento. Possivelmente, 

como consequência da menor elasticidade e maior rigidez acarretada sob as polpas como 

efeito da hornificação (HAN et al., 2012; BALLESTEROS et al., 2017), pudendo ser 

consideradas como mais fortes e resistentes.   

Por outro lado, quando considerada a grande perda no valor de EE em compósitos 

com CT e polpas sem tratamento, como consequência da elevada alcalinidade da matriz, 

que gera degradação das cadeias celulósicas e redução do grau de polimerização, se 

estabelece que, a carbonatação acelerada permite preservar o componente cristalino das 

polpas devido a diminuição do hidróxido de cálcio disponível, além da redução dos 

espaços vazios na interfase fibra-matriz para o depósito dos íons de hidróxido de cálcio 

ainda presentes ou gerados durante o processo de envelhecimento. Desta maneira, estes 

fatores trabalhando em conjunto, possibilitariam o incremento da durabilidade das polpas, 

conservação do desempenho mecânico do material e aumento da vida útil (TONOLI et 

al., 2016; URREA et al., 2017; CORREIA et al., 2018). Finalmente, destaca-se que os 

maiores valores de EE para compósitos carbonatados e envelhecidos, foram detectados 

para o reforço com polpas hornificadas quando contrastados com fibras sem tratamento, 

situação indica uma maior conservação das fibras.  

Resultados similares para compósitos reforçados com polpas celulósicas e cura 

carbonatada antes e após envelhecimento acelerado podem ser encontrados na literatura. 

Desta forma, Tonoli et al. (2010a), estudando compósitos reforçados com polpas kraft de 

sisal, constatou que a CA permite obter incrementos no MOR, LOP e conservação da EE 

após 100 ciclos de envelhecimento acelerado. Por sua vez, Almeida et al. (2013) 

encontrou valores superiores de MOR, LOP, MOE e EE para compósitos reforçados com 

eucalipto não branqueado, quando comparados com os resultados obtidos a partir das 

matrizes sem tratamento. De forma similar, quando o material foi envelhecido (200 e 400 
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ciclos), os autores observaram incremento do MOR, LOP e preservação da EE, quando 

comparados com matrizes não carbonatadas. 

O uso de polpas de reforço também significaria uma outra vantagem na cura por 

carbonatação dos materiais. Pois a presença de fibras distribuídas ao longo do material, 

modifica a estrutura da matriz, incrementando sua porosidade, sendo um fator que 

possibilita o transporte de dióxido de carbono desde as camadas mais externas do 

compósito até as mais internas, fomentando assim a carbonatação a idades iniciais. Isto 

como resultado da importância da porosidade da matriz, entre outra série de fatores, no 

processo de carbonatação da mesma (ALMEIDA et al., 2013; SILVA et al., 2015; 

TONOLI et al., 2016). 

Na Figura 31 são apresentadas as curvas típicas de tensão vs deformação para 

compósitos reforçados com polpas de eucalipto ou pino tratadas e não tratadas, com CT 

ou CA, antes e após envelhecimento acelerado.  

Quando comparados os compósitos com CT e CA, é possível observar o incremento 

do MOR, como resultado do tratamento sob a matriz, além de um novo incremento após 

o material ser envelhecido. Por outro lado, observa-se a conservação dos valores de EE 

após envelhecimento para compósitos com CA. Igualmente, é verificada a redução da EE 

nas matrizes carbonatadas quando comparadas com aquelas com CT, além dos melhores 

resultados expostos pelas polpas hornificadas. 

 

Figura 31 - Curvas típicas de tensão vs deformação específica para compósitos curados 

por CT ou CA, com e sem envelhecimento acelerado e reforçados com polpas de 

eucalipto (A) ou pinus (B) hornificadas e sem tratamento. 

 
Fonte: Própria autoria 
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5.3.2.4 Micrografias de compósitos cimentícios com carbonatação acelerada 

 

A partir da microscopia eletrônica de varredura foram geradas uma série de 

micrografias da superfície polida de amostras de compósitos curados por CT e CA 

submetidos a 200 ciclos de envelhecimento acelerado e reforçados com polpas de EnBH 

e PnBH, com vistas a determinar as diferenças ocorridas na matriz como consequência 

dos métodos de cura aplicados.  

Na Figura 32, são observadas micrografias de compósitos cimentícios envelhecidos 

com cura carbonatada e reforçados com EnBH (B) e PnBH (D). De forma geral, quando 

comparadas com as micrografias da matriz envelhecida com CT e EnBH (A) ou PnBH 

(C), é possível destacar que a carbonatação permitiu obter uma matriz mais densa e 

compacta, situação comprovada pela menor quantidade de poros encontrados na 

superfície da amostra estudada (círculos brancos). Esta redução na porosidade e 

densificação da matriz surgem como resultado da precipitação do CaCO3 no sistema 

poroso, possibilitando seu refinamento. Sendo que, este seria um comportamento similar 

ao encontrado na literatura, como resultado direto da carbonatação do material (PIZZOL 

et al., 2014b; URREA et al., 2017). 

Por outro lado, para matrizes carbonatadas e envelhecidas (Figura 32 (B-D)) as 

micrografias indicam uma melhora na interfase entre fibra-matriz (número 1) tanto para 

o reforço com eucalipto quanto pinus.  

De forma geral, como reparado no desempenho das propriedades mecânicas após 

envelhecimento acelerado, a matriz com CA mostrou redução da EE tanto para reforço 

com polpas hornificadas como sem tratamento, sendo um pouco mais marcado para 

polpas não tratadas (Tabela 13). Uma hipótese indicaria que este fenômeno se daria como 

consequência de uma interfase fibra-matriz excessivamente forte pelo adensamento do 

material, que promove a ruptura da fibra em lugar do seu arrancamento progressivo.  

Levando em consideração que, o processo de hornificação permite obter uma maior 

estabilidade volumétrica e superfície rugosa da fibra, favorecendo à interfase com a 

matriz de cimento e uma ancoragem positiva, junto com uma interfase excessivamente 

forte da matriz carbonatada, seria uma situação desfavorável para as polpas hornificadas. 

Porém, o desempenho da EE após envelhecimento para matrizes carbonatadas foi 

superior com reforço de polpas hornificadas quando comparada com polpas sem 

tratamento, possivelmente como resultado da maior rigidez e resistência das polpas 

tratadas.  
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Figura 32 - Micrografias da superfície de amostras polidas de compósitos curados por 

CT (A-C) ou CA (B-D) com 200 ciclos de envelhecimento acelerado e reforçados com 

polpa de EnBH (A-B) e PnBH (C-D). Círculos com número 1 – Boa interfase fibra-

matriz, 2 – Possível mineralização, círculos brancos indicam poros.   

 

  

Fonte: Própria autoria 

 

Destaca-se que, para compósitos carbonatados e envelhecidos com PnBH, se obtive 

um melhor desempenho do compósito em relação a EE quando comparado com o material 

com PnBH, CT e envelhecido, indicando que mesmo com a redução da tenacidade, a 

interfase para este tipo de polpa é mais favorável. Este comportamento possivelmente 

estaria dado pelo fato da fibra de pinus hornificada ser mais rígida, além de caracterizar-

se naturalmente por ser mais forte e de paredes mais grosas, lhe permitindo expor um 

melhor comportamento e resistência.  

Finalmente, sobressai que para nenhum dos compósitos com CA foram encontrados 

indícios claros de mineralização das fibras celulósicas, o qual sugere que a carbonatação 
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e o tratamento da hornificação de forma combinada, beneficiariam a durabilidade deste 

material vegetal, respetivamente pela redução da alcalinidade da matriz e redução da 

capacidade de absorção de água, diminuindo assim, a possibilidade de ataque alcalino. 

Caso contrário pode ser observado na Figura 32 (C) (número 2), sendo possível distinguir 

algum grau de mineralização da fibra de pinus tratada, indicando que, a hornificação sobre 

este tipo de polpa não estaria conseguindo evitar completamente sua degradação, como 

foi demostrado no desempenho das propriedades mecânicas para PnBH após 200 ciclos 

de envelhecimento (Tabela 13), provavelmente indicando que seriam necessários mais 

ciclos de umedecimento e secagem para atingir um maior grau de hornificação . 

5.3.3 Características dos compósitos cimentícios com substituição parcial de 

material pozolânico  

 

Nesta sessão são apresentados os resultados da caraterização física, mecânica e estudo 

de difração de raios X, termogravimétria e das micrografias de compósitos cimentícios 

com substituição parcial por 25% de cinza de casca de arroz e resíduo de carvão ativado 

como materiais pozolânicos e reforçados com polpa de eucalipto não branqueada 

hornificada e sem tratamento, após a metodologia de curado de cura termina (CT) com 7 

dias de idade e após 200 ciclos de envelhecimento acelerado.  

Foi escolhida a polpa de eucalipto não branqueado hornificado para esta etapa da 

pesquisa como resultado do seu sobressaliente desempenho físico-mecânico e de 

durabilidade como reforço de matrizes frágeis determinado na sessão 5.3.1. 

5.3.3.1 Análise por difratometria de raios X 

 

Este item apresenta os difratogramas de raios X para o intervalo 5º-60º (2Ɵ) para 

compósitos com substituição parcial por CCA (Figura 33) ou RCA (Figura 34) reforçados 

com polpas de eucalipto hornificadas e sem tratamento, com cura térmica e com e sem 

envelhecimento acelerado. Além disso, também pode ser observado o difratograma 

representativo do compósito com substituição por calcário após 200 ciclos de 

envelhecimento e reforçado com EnB ou EnBH com fines comparativos. A partir dos 

difratogramas obtidos, foram determinas as principais fases cristalinas para ambos tipos 

de matrizes, com calcário ou com materiais pozolânicos.  
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Figura 33 - Padrões de difração de raios X para compósitos com substituição parcial 

por 25% de CCA ou calcário, reforçados com EnB (A) ou EnBH (B), com CT, e com e 

sem envelhecimento acelerado. 

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Partindo do material reforçado (EnB ou EnBH) com substituição por calcário e 

envelhecido, são facilmente observáveis picos intensos a aproximadamente 2Ɵ: 17,9º, 

28,6º e 34,0º, os quais são indicadores da presença de Portlandita (FRÍAS et al., 2013; 

PIZZOL et al., 2014a). Seguidamente, se verificaram picos correspondentes ao carbonato 

de cálcio, especialmente a 2Ɵ: 29,4º, sendo a principal fase mineralógica e cujo origem 

se explicaria pelo uso de calcário como material de substituição neste tipo de compósitos.  

Os difratogramas obtidos do compósito reforçando tanto com EnB quanto com EnBH, 

com 25% de CCA (Figura 33) como material pozolânico após CT permitem identificar a 

presença de Portlandita (Ca(OH)2) representada pelo número 1, o carbonato de cálcio 

(CaCO3) pelo número 2 e finalmente os silicatos anidros (C3S e C2S) pelo número 3.  
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Quando comparados os difratogramas dos compósitos curados por CT com calcário 

vs CCA, se ressalta uma diminuição dos picos referentes à Portlandita. Este fenômeno de 

redução do hidróxido de cálcio é o resultado das reações pozolânicas fomentadas pela 

CCA, em função da estrutura desordenada de silício e oxigênio da sua composição 

(MOHSENI et al., 2016; WEI; MEYER, 2016), que consumiriam uma parte da 

Portlandita para formar geles de C-S-H secundários (PEREIRA et al., 2013).  

Após o envelhecimento acelerado dos compósitos, se verifica a continuidade das 

reações pozolânicas, as quais continuam consumindo o hidróxido de cálcio, dando como 

resultado a redução na intensidade dos picos caraterísticos deste componente. Contudo, 

também se constatou que ainda existem picos indicando a presença de Portlandita no 

material envelhecido.  

Em relação aos difratogramas dos compósitos com 25% de RCA (Figura 34) como 

material pozolânico, reforçando tanto com EnB quanto com EnBH, após CT, foi possível 

identificar as fases cristalinas: Portlandita (Ca(OH)2) representada pelo número 1, 

carbonato de cálcio (CaCO3) pelo número 2, silicatos anidros (C3S e C2S) pelo número 3, 

quartzo pelo número 4, mica pelo número 5 e carboaluminatos pelo número 6.  

Ao ser comparados os difratogramas dos compósitos curados por CT com calcário vs 

RCA, foi conferido um comportamento similar, embora com menor magnitude, ao obtido 

para matrizes com CCA em relação à diminuição na intensidade dos picos referentes à 

Portlandita como efeito direto deste material pozolânico, rico em conteúdo de sílica e 

alumina (MODARRES; NOSOUDY, 2015). Uma vez o material foi sometido a 

envelhecimento acelerado, os picos continuaram reduzindo levemente sua intensidade 

como resultado do prosseguir das reações pozolânicas. Entretanto, como no caso do 

material com CCA, também foi corroborada a presença remanente de picos 

representativos da Portlandita.  

Desempenhos similares em função da redução do hidróxido de cálcio como 

consequência do uso de materiais pozolânicos na formulação da matriz cimentícia podem 

ser encontrados na literatura internacional (e.g. MOHSENI et al., 2016; FRÍAS et al., 

2017).  

Ao comparar as reduções nas intensidades de Portlandita para compósitos com CT 

com adição de CCA vs RCA, se estabelece uma notória diferença entre ambos, aonde a 

diminuição dos picos de Portlandita para o material com CCA é superior. Este 

comportamento pode ocorrer como resultado de vários fatores como são o maior conteúdo 

de sílica amorfa e superfície específica da CCA (ANTIOHOS et al., 2014; RÖßLER et 
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al., 2014) que lhe permitem a este tipo de material pozolânico uma maior velocidade e 

capacidade de reação com o hidróxido de cálcio do sistema. 

 

Figura 34 - Padrões de difração de raios X para compósitos com substituição parcial 

por 25% de RCA ou calcário, reforçados com EnB (A) ou EnBH (B), com CT, e com e 

sem envelhecimento acelerado. 

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Por outro lado, quando confrontados os difratogramas dos compósitos com CCA ou 

RCA e CT vs envelhecimento, se constatou uma redução dos picos de C3S e C2S, 

indicando a continuidade do processo de hidratação do cimento.  

O notório pico localizado aproximadamente a 2Ɵ: 29,4º estaria associado ao CaCO3  

(TONOLI et al., 2016; HUNNICUTT et al., 2017), cuja presença se justificaria pela 

composição inicial dos matérias pozolânicos que exibiu calcita (Figura 17), e cujo 
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incremento na intensidade após o tempo seria um comportamento referente à 

carbonatação natural do material (ALMEIDA et al., 2013; HO et al., 2018). 

Tanto na substituição com CCA e RCA se reparou a presença de hidróxido de cálcio 

após CT ou envelhecimento acelerado, sendo um resultado esperado pelo tempo 

requerido das reações pozolânicas para consumir a Portlandita. Pois como observado na 

Figura 19, ambos materiais conseguem consumir teores superiores ao 80% do hidróxido 

de cálcio após 90 dias de reação, sendo um tempo aproximado ao requerido para 

completar os 200 ciclos de envelhecimento acelerado.  

5.3.3.2 Análise por termogravimetria 

 

Em continuação, são apresentados os gráficos da derivada da perda de massa 

(DTG) (Figura 35) e de perda de massa (TG) (Figura 36) obtidos a partir de amostras de 

compósitos com 25% de substituição parcial por CCA ou RCA, curados por cura térmica, 

com e sem envelhecimento acelerado e reforçados com polpas de eucalipto hornificadas 

e sem tratamento. Além disso, também podem ser observados os gráficos de DTG e TGA 

representativos dos compósitos com 25% de substituição parcial por calcário, curados por 

cura térmica, após 200 ciclos de envelhecimento e reforçados com EnB ou EnBH com 

fines comparativos.  

Os diferentes picos e intervalos verificados nos gráficos de DTG (Figura 35) para 

cada tipo de formulação quando a amostra de compósito foi submetida a um gradiente de 

temperatura na termobalança se definem assim: intervalo 40 ºC – 250 ºC, com pico a 

aproximadamente a 100 ºC relacionado à perdida de peso devido à desidratação da água 

presente no sistema poroso e no compósito e, entre 100 ºC – 250 ºC perda por desidratação 

das principais fases hidratadas do cimento (C-S-H e aluminatos de cálcio hidratados) e as 

produzidas durante as reações pozolânicas (silicatos e aluminatos de cálcio hidratados)  

(FRÍAS et al., 2012b). A perda verificada no intervalo 250 ºC – 400 ºC estaria relacionada 

com a decomposição térmica dos componentes das fibras vegetais utilizadas como 

reforço da matriz, sendo principalmente hemicelulose (240 ºC – 315 ºC) e celulose       

(315 ºC – 400 ºC) (YANG et al., 2007; DA SILVA et al., 2017). O intervalo localizado 

entre 400 ºC – 500 ºC, com pico entre 430 ºC – 450 ºC, está relacionado à perda por 

desidroxilação do Ca(OH)2 (FRÍAS et al., 2016; LEE et al., 2017). Por último, o intervalo 

situado entre 500 ºC – 850 ºC, com pico entre 760 ºC – 790 ºC representaria a perda por 

descarbonatação do CaCO3 (MELO FILHO et al., 2013; FRÍAS et al., 2017).  
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Figura 35 - Curvas DTG de compósitos com substituição parcial de CCA, RCA ou 

calcário, reforçados com polpas de eucalipto hornificadas e sem tratamento, com CT e 

com e sem envelhecimento acelerado.  

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

Como observado na Tabela 16, foi determinada a perda de massa no intervalo 

entre 100 ºC – 250 ºC referente aos principais produtos de hidratação do cimento. A partir 

dos resultados obtidos, se observa que para os compósitos reforçados com EnB ou EnBH 

com 25% de CCA ou RCA após envelhecimento acelerado ocorre um incremento na 

porcentagem de perda de massa. Este fenômeno pode ser explicado como resultado das 

reações pozolânicas no material, que permitem a formação de novos geles, denominados 

geles C-S-H secundários (MARMOL et al., 2013; SANTOS et al., 2017).  
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Tabela 16 - Porcentagens de perda de massa para o intervalo de 100 ºC – 250 ºC dos 

compósitos reforçados com as adições minerais em estudo. 

Formulações 

Tipo de substituição 

Calcário CCA RCA 

Perda de peso 

 % 

EnB CT 6,9 6,4 5,6 

EnB CT 200c 4,6 7,2 6,1 

EnBH CT 5,8 6,7 5,7 

EnBH CT 200c 4,5 7,2 5,9 

Fonte: Própria autoria 

 

Em relação às matrizes com CT e envelhecimento acelerado com 25% de calcário e 

especificamente no intervalo dos carbonatos (500 ºC – 850 ºC), se observa uma grande 

perda de peso, a qual estaria relacionada principalmente à presença do carbonato de cálcio 

originário da composição do material de substituição utilizado e do cimento. Por outro 

lado, para este tipo de compósito, as gráficas permitem determinar dois picos, sendo o 

primeiro localizado entre 730 ºC - 750 ºC e o segundo entre 765 ºC – 780 ºC. O pico de 

decomposição a temperaturas inferiores estaria relacionado com a formação de um tipo 

de calcita menos cristalizada como consequência dos processos de carbonatação natural 

no sistema (RODRÍGUEZ LARGO et al., 2009) e o segundo pico indicaria a 

decomposição da calcita do calcário e do cimento.  

É importante indicar que, a banda de perda de massa dos carbonatos para os 

compósitos com CCA e RCA encontra-se relacionada principalmente à decomposição da 

calcita residual como componente das adições minerais e possivelmente à formada pelo 

processo de carbonatação natural. 

Destaca-se que, em relação à banda no intervalo de temperatura definido para o 

material celulósico, não foram verificadas mudanças importantes que indiquem 

degradação da polpa de reforço indiferentemente do tipo de substituição parcial utilizado 

ou entre polpas tratadas ou não tratadas. 

Considerando que a desidroxilação do hidróxido de cálcio ocorre conforme a 

equação (13) e que a descarbonatação do carbonato de cálcio conforme a equação (14), 

além das massas molares do Ca(OH)2 (74,08 g/mol), H2O (18,02 g/mol), CaCO3 (100,09 

g/mol) e CO2 (44 g/mol), as porcentagens aproximadas de hidróxido de cálcio e carbonato 

de cálcio para matrizes com substituição parcial com calcário, CCA e RCA após CT e 
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envelhecimento acelerado, foram determinadas com base nas equações (15) e (16). Para 

determinar a porcentagem do Ca(OH)2 (%Ca(OH)2) se utilizou a perda de massa do H2O 

(P1) no intervalo da desidroxilação (400 ºC – 500 ºC) e para a porcentagem do CaCO3 

(%CaCO3) se utilizou a perda de massa do CO2 (P2) no intervalo da descarbonatação (500 

ºC – 850 ºC).  

Contudo, este método não é completamente preciso, pois supõe que, no intervalo 

de temperatura referente aos carbonatos, o único gás produzido é o CO2, (BORGES et al., 

2010), porém, é amplamente utilizado na literatura internacional com o fim de realizar 

comparações entre matrizes com tratamentos que modificam sua composição química 

(ALMEIDA et al., 2013; URREA et al., 2017).  

A variação na porcentagem de hidróxido de cálcio e carbonato de cálcio em função 

da adição mineral utilizada pode ser observada na Tabela 17. A partir dos resultados 

obtidos, é possível identificar que os compósitos com calcário reforçados com EnB ou 

EnBH após CT ou envelhecimento acelerado, apresentaram as maiores porcentagens de 

Ca(OH)2 quando comparados com as porcentagens alcançadas para matrizes com as 

adições pozolânicas em estudo. Por sua vez, quando confrontados os compósitos com 

EnB ou EnBH e 25% de material pozolânico se constatou que aqueles com CCA possuem 

porcentagens inferiores de hidróxido de cálcio do que o material com RCA, sendo esta 

situação encontrada após CT ou 200 ciclos de envelhecimento acelerado, exibindo com 

isto, a maior capacidade da CCA de reagir com o hidróxido de cálcio. Como exemplo, o 

compósito curado por CT com EnBH e RCA mostrou um teor de Ca(OH)2 ao redor de 

23% superior ao encontrado para compósitos com a mesma formulação e com CCA. 

Após envelhecimento acelerado, os compósitos reforçados com CCA ainda 

mostram uma diminuição nos teores de hidróxido de cálcio, indicando a continuidade das 

reações pozolânicas. No que concerne aos compósitos envelhecidos com RCA, se 

determinou uma tendência inversa, representada por um ligeiro incremento na 

porcentagem de Portlandita, indicando que possivelmente as reações pozolânicas 

produzidas pelo RCA já tinham alcançado sua máxima capacidade de reatividade.  
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Tabela 17 - Porcentagem de hidróxido de cálcio e carbonato de cálcio dos compósitos 

reforçados com 25% de substituição parcial da matriz de cimento. 

Formulações 

Tipo de substituição 

Calcário CCA RCA 

Ca(OH)2  

(%) 

CaCO3  

(%) 

Ca(OH)2  

(%) 

CaCO3  

(%) 

Ca(OH)2  

(%) 

CaCO3  

(%) 

EnB CT 15,9 44,0 8,7 11,6 11,7 12,3 

EnB CT 200c 14,0 40,8 8,3 17,2 12,0 13,1 

EnBH CT 16,7 39,3 9,0 11,0 11,7 13,1 

EnBH CT 200c 14,5 38,3 8,7 16,6 13,1 15,8 

Fonte: Própria autoria 

 

Contudo, todos os compósitos sem importar o tipo de material pozolânico aplicado 

com CT ou envelhecimento acelerado, mostraram porcentagens de hidróxido de cálcio 

inferiores ao encontrado para o material com calcário, situação que favoreceria à 

diminuição da alcalinidade da matriz e que traria consigo uma melhora na durabilidade 

do material celulósico de reforço, diminuindo a possibilidade de ataque alcalino e 

mineralização das fibras. 

Em relação ao carbonato de cálcio, as matrizes com substituição de calcário 

mostraram as maiores porcentagens após CT e envelhecimento acelerado. Como já foi 

mencionado, este resultado está diretamente relacionado com a composição química do 

material de substituição, o qual é rico em calcita. Ressalta-se que, para matrizes com CCA 

ou RCA envelhecidas os teores de CaCO3 presentam uma tendência ao incremento da sua 

porcentagem, possivelmente como consequência do processo de carbonatação natural que 

sofre o material ao longo do tempo. 

De forma geral, não foi observada uma influência do uso polpas de eucalipto 

hornificadas ou sem tratamento sobre a produção de Ca(OH)2 ou CaCO3 nos diversos de 

compósitos avaliados. 
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Figura 36 - Curvas TG de compósitos com substituição parcial de CCA, RCA ou 

calcário, reforçados com polpas de eucalipto hornificadas e sem tratamento, com CT e 

com e sem envelhecimento acelerado. 

 

 
Fonte: Própria autoria 

 

5.3.3.3 Caracterização físico-mecânica dos compósitos cimentícios com substituição 

parcial 

 

A Tabela 18 expõe os valores médios e desvio padrão para as propriedades físicas: 

absorção de água (AA), densidade aparente (DA) e porosidade aparente (PA), e 

propriedades mecânicas: módulo de ruptura (MOR), limite de proporcionalidade (LOP), 

módulo de elasticidade (MOE) e energia específica (EE) para compósitos curados com 

cura térmica (CT) com substituição parcial de 25% de cinzas de casca de arroz (CCA) ou 
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resíduo de carvão ativado (RCA) reforçados com polpa de eucalipto hornificada ou sem 

tratamento, com e sem  200 ciclos de envelhecimento acelerado.  

Considerando que foi realizada análise estatística dos resultados, se entende que os 

valores seguidos pela mesma letra e na mesma coluna não apresentam diferença 

estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de confiança. 

Em relação ao estudo do efeito da substituição do cimento por materiais pozolânicos 

sob o desempenho das propriedades físicas para compósitos reforçados com EnB se 

estabelece que, como consequência do uso de 25% de substituição por CCA após CT, se 

obteve um deterioro considerável das propriedades físicas quando comparadas com o 

desempenho do compósito com 25% de calcário (padrão). Assim, foram observados 

incrementos aproximados na AA de 55% e PA de 35% e consequentemente redução na 

DA de 31% a partir da matriz com calcário. Este fenômeno também foi observado com o 

uso do EnBH como reforço, com incrementos na AA de 50% e PA de 32% além de 

redução na DA de 26%. Nota-se que para todos os casos, estas mudanças mostraram 

significância estatística (p<0,05).  

Uma vez envelhecidos, os compósitos com CCA tanto com EnB quanto EnBH, 

mostraram reduções com variação estatística significativa (p<0,05) nos valores de AA e 

PA respetivamente de 15% e 10% para reforço com polpas não tratadas e 11% e 9% para 

polpas hornificadas. Contudo e esta melhora, os valores determinados continuam sendo 

desfavoráveis quando comparados com os encontrados para compósitos envelhecidos 

com calcário. 

Quando comparados os compósitos com CCA com EnB vs EnBH após 

envelhecimento acelerado, se observaram os piores resultados para o compósito com a 

fibra não tratada. 

O pobre desempenho físico, poderia ser explicada por 2 fatores atuando em conjunto, 

o primeiro estaria relacionado à porcentagem de substituição utilizada, que segundo os 

resultados obtidos poderia considerar-se demasiado elevada para este tipo de material, e 

o segundo se daria em função da elevada demanda de água expressada pela CCA, como 

resultado de suas caraterísticas naturais como são a alta superfície específica (WALKER; 

PAVÍA, 2011) e porosidade típica da partícula (SALAS et al., 2009; XU et al., 2015), que 

de forma simultânea originam um incremento na absorção de água (YANG et al., 2016), 

o qual provoca a sua vez a formação de grande quantidade de espaços vazios uma vez 

que esta água evapora-se sem aportar na formação de produtos de hidratação.  
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No que respeita ao uso de 25% de substituição de cimento por RCA, para matrizes 

com EnB após CT, foram observados valores ligeiramente superiores (p<0,05) de AA 

(15%) e PA (11%) e menor DA (4,4%) quando confrontados com os valores da 

formulação com calcário e curados por CT. Para o caso do reforço com polpas tratadas, 

se observa esta mesma tendência com valores de AA (p>0,05) e PA (p<0,05) sendo 

respetivamente 3,2% e 5,1% superiores e DA 2% superior (p>0,05) aos encontrados para 

matrizes com 25% de calcário e reforçados com EnBH.  

Após os 200 ciclos de envelhecimento acelerado, as matrizes com RCA e polpas sem 

tratamento exibiram uma diminuição significativa (p<0,05) da AA e PA de ao redor de 

11% para ambos casos. Por outro lado, os compósitos com EnBH mostraram uma 

orientação similar com redução de 13% e 11% das propriedades AA e PA com variação 

estatística significativa (p<0,05), além de uma tendência ao incremento da DA (p>0,05).  

Quando avaliados os valores obtidos para AA, PA e DA das matrizes envelhecidas 

com substituição com calcário vs com RCA, não foram encontradas variações estatísticas 

significativas (p>0,05) para o reforço com EnB. Para estas mesmas condições e quanto 

ao reforço com EnBH, se verificou a mesma tendência para AA e PA, porém, com um 

incremento estatisticamente significativo (p<0,05) da DA na matriz com RCA 

envelhecida.  

Resultados similares foram encontrados no estudo realizado por Pereira et al. (2013) 

sob matrizes cimentícias com diversas porcentagens de substituição por material 

pozolânico (cinzas de casca de arroz) e reforçadas com polpa kraft não branqueada de 

bolsas de cimento (5% massa) e macrofibra de coco verde (5% massa) a 28 dias de idade. 

Nesta pesquisa, determinou-se uma tendência ao incremento na AA e PA e redução da 

DA conforme a porcentagem de material pozolânico incrementava-se. O mesmo autor, 

após 28 dias de envelhecimento artificial em banho térmico (65ºC) verificou redução nos 

valores das propriedades físicas AA e PA, além do incremento da DA, indicando melhora 

do material e densificação.  

De maneira geral, o melhor desempenho após cura térmica (7 dias de idade) para 

compósitos com substituição por calcário respeito da substituição com RCA, estaria em 

função da finura do material pozolânico, que favoreceria inicialmente a uma maior 

absorção de água (FRÍAS et al., 2012b; MARMOL et al., 2013; PEREIRA et al., 2013), 

incrementando a porosidade da matriz e menor densidade. 

Por outro lado, após o material ser submetido a 200 ciclos de envelhecimento 

acelerado, se observa uma redução dos valores das propriedades AA e PA e o incremento 
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da densidade do material. Tudo possivelmente como consequência do passo do tempo, 

que é um fator importante na evolução positiva no desempenho dos compósitos com 

materiais pozolânicos. Assim, ao longo dos ciclos de envelhecimento acelerado, as 

reações pozolânicas continuam ocorrendo de forma progressiva, permitindo a formação 

de novos geles secundários de silicato de cálcio hidratado (MARMOL et al., 2013) e 

ocasionando a densificação da matriz (MOHSENI et al., 2016). Outra situação que 

poderia estar influindo neste comportamento das propriedades físicas seria o prosseguir 

do processo de hidratação fomentado pelos ciclos de imersão em água típicos do 

envelhecimento acelerado que promovem a formação de novos produtos de hidratação 

(TONOLI et al., 2010a; MELO FILHO et al., 2013) que se depositam nos espaços vazios 

dá matriz modificando o sistema poroso.  

Não foi observado um efeito significativo da hornificação das polpas de eucalipto no 

desempenho das propriedades físicas da matriz com substituição parcial de CCA ou RCA. 

Sendo isto representado com pouca variação no comportamento das propriedades AA, 

PA e DA sem variação estatística significativa (p>0,05), quando comparadas as matrizes 

com qualquer das substituições utilizadas de material pozolânico e polpas tratadas ou não 

tratadas. Indicando assim, que o tratamento sobre as polpas celulósicas não atua 

significativamente no comportamento das propriedades físicas da matriz após CT ou 

envelhecimento acelerado.  

Finalmente, os resultados obtidos para AA para compósitos com substituição de RCA 

antes e após envelhecimento são inferiores a 37%, representando um resultado aceitável 

segundo as considerações da norma NBR 5640 para produtos de fibrocimento. Situação 

contraria pode ser determinada na matriz com substituição de CCA nos diferentes tempos 

de avaliação, cujos resultados estiveram para todos os casos por encima de 37%.
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Tabela 18 - Valores médios, desvio padrão e resultados estatísticos para propriedades físicas: AA, DA e PA; e propriedades mecânicas: MOR, 

LOP, MOE e EE para compósitos com substituição parcial e reforçados com EnB tratado e não tratado após CT ou envelhecimento acelerado. 

Formulações 

Propriedades físicas Propriedades mecânicas 

AA 

(%) 

DA 

(g/cm3) 

PA 

(% v/v) 

MOR 

(MPa) 

LOP 

(MPa) 

MOE 

(MPa) 

EE 

(kJ/m2) 
MOR/LOP 

EnB-Cal CT 20,10±0,69c 1,57±0,03a 31,54±0,51cd 9,47±0,44b 4,68±1,14b 9,75±1,35ab 4,79±1,02b 2,13a 

EnB-Cal CT 200c 20,48±0,58c 1,48±0,02b 30,21±0,61d 6,22±0,43c 6,05±0,43a 10,85±0,43a 0,50±0,01e 1,03d 

EnB-CCA CT 44,84±2,63a 1,08±0,03d 48,56±1,30a 7,35±0,45c 4,36±0,40b 5,77±0,47c 2,43±0,34cd 1,69abc 

EnB-CCA CT 200c 38,24±0,77b 1,14±0,01c 43,62±0,50b 7,17±0,59c 5,11±0,54ab 6,50±0,83c 1,34±0,21de 1,41cd 

EnBH-Cal CT 21,95±0,82c 1,50±0,02b 32,84±0,76c 9,99±0,74ab 5,08±0,37ab 8,67±0,32b 7,99±1,69a 1,97ab 

EnBH-Cal CT 200c 20,20±1,16c 1,50±0,02b 30,25±1,23d 10,84±0,68a 5,42±0,44ab 9,64±0,53ab 6,94±0,63a 2,00ab 

EnBH-CCA CT 43,79±1,38a 1,10±0,02cd 48,18±0,74a 9,00±0,69b 4,81±0,25b 6,57±0,42c 4,04±0,82bc 1,87ab 

EnBH-CCA CT 200c 39,11±1,63b 1,12±0,02cd 43,68±1,20b 7,15±0,76c 4,63±0,62b 6,12±0,68c 1,87±0,12d 1,55bc 

EnB-Cal CT 20,10±0,69d 1,57±0,03a 31,54±0,51bc 9,47±0,44bc 4,68±1,14d 9,75±1,35bc 4,79±1,02cd 2,13a 

EnB-Cal CT 200c 20,48±0,58cd 1,48±0,02d 30,21±0,61c 6,22±0,43d 6,05±0,43abcd 10,85±0,43ab 0,50±0,01f 1,03c 

EnB-RCA CT 23,69±0,73a 1,50±0,02cd 35,46±0,74a 10,68±0,94b 6,31±0,49abc 11,03±0,84ab 5,48±0,93cd 1,69ab 

EnB-RCA CT 200c 21,06±1,14cd 1,50±0,03cd 31,67±1,95bc 8,75±0,47c 5,52±0,90bcd 12,08±0,48a 2,49±0,57e 1,61b 

EnBH-Cal CT 21,95±0,82bc 1,50±0,02cd 32,84±0,76b 9,99±0,74bc 5,08±0,37cd 8,67±0,32c 7,99±1,69ab 1,97ab 

EnBH-Cal CT 200c 20,20±1,16d 1,50±0,02cd 30,25±1,23c 10,84±0,68b 5,42±0,44cd 9,64±0,53bc 6,94±0,63bc 2,00ab 

EnBH-RCA CT 22,68±0,98ab 1,53±0,03bc 34,61±0,88a 12,99±1,10a 7,15±0,35a 11,24±1,14ab 9,37±1,66a 1,82ab 

EnBH-RCA CT 200c 19,70±0,77d 1,56±0,02ab 30,82±0,95c 12,60±0,50a 6,88±0,67ab 11,98±1,01a 4,38±0,46de 1,84ab 

* As médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna não apresentam diferença estatística significativa pelo Teste de Tukey aos 5% de nível de confiança. 

*H: polpa hornificada; CT: cura térmica; 200c: 200 ciclos de envelhecimento acelerado; Cal: calcário; CCA: cinca de casca de arroz; RCA: resíduo de carvão 

ativado. 

Fonte: Própria autoria 
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A continuação se expõe o comportamento das propriedades mecânicas MOR, LOP, 

MOE e EE em função da substituição parcial da matriz de cimento por 25% de CCA com 

reforço de polpas de eucalipto tratadas e sem tratamento e curados por CT ou 

envelhecimento acelerado. 

Em relação ao comportamento do MOR nos compósitos com 25% de CCA e EnB 

sem tratamento após cura térmica, se encontrou uma redução ao redor de 22% com 

significância estatística (p<0,05) quando comparado com a matriz com 25% de calcário 

e CT. Quando estudado o desempenho da matriz representado pelo LOP e MOE e o 

desempenho do reforço da fibra representado pela EE, se determinou a mesma tendência 

de empobrecimento das propriedades, com reduções nos valores respetivamente de 7%, 

41% e 49% em relação aos encontrados para compósitos com substituição com calcário. 

Para este caso, as reduções no MOE e EE mostraram variação estatisticamente 

significativas (p<0,05).  

Na matriz com CT reforçada com EnBH e CCA no que respeita ao LOP e MOE, 

também foi reparado um desempenho inferior respeito da matriz com substituição de 

calcário, CT e este tipo de polpa tratada, com diminuição sem variação estatística 

significativa (p>0,05) de 5,2% e significativa (p<0,05) de 24% nos valores de LOP e 

MOE, respetivamente. Por outro lado, o MOR mostrou uma queda de aproximadamente 

10% sem significância estatística (p>0,05) e a EE caiu aproximadamente 49% com 

significância estatística (p<0,05).  

A razão MOR/LOP, não mostrou variação significativa (p>0,05) quando comparados 

compósitos com CT e substituição com calcário vs substituição com CCA tanto para EnB 

quanto EnBH. 

Não obstante, quando comparado o material com CT, CCA e reforço de polpas 

hornificadas vs polpas não tratadas, se observou uma tendência de valores superiores para 

o compósito reforçado com EnBH, porém, só foi encontrada variação estatística 

significativa para o MOR.   

Quando submetidos a 200 ciclos de envelhecimento acelerado, os compósitos com 

CCA e ENB, não exibiram modificações importantes, com ausência de variação 

estatística significativa (p>0,05), nos valores determinados para MOR, LOP, MOE e EE 

respeito do compósito com CCA e CT. Situação similar foi observada para o reforço com 

polpas hornificadas em relação ao LOP e MOE respeito dos compósitos com CCA e CT. 

Já para o MOR e EE, se observou uma redução significativa (p<0,05) a partir da matriz 

com CCA sem envelhecimento. Considerando a relação MOR/LOP, não foi encontrada 
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variação significativa (p>0,05) quando comparados os compósitos com substituição de 

calcário contra a substituição de CCA após envelhecimento tanto para EnB quanto EnBH. 

De forma geral, quando comparados compósitos envelhecidos com polpas 

hornificadas e substituição com CCA vs substituição com calcário, os últimos mostraram 

um desempenho superior das propriedades mecânicas. Para o caso do material com 

reforço de EnB, não foram observadas mudanças significativas entre as matrizes para 

MOR, LOP e EE.  

Ao confrontar compósitos envelhecidos com CCA com EnBH vs EnB, se determinou 

pouca variação respeito das propriedades mecânicas, sem variação estatística para todos 

os casos.  

Considerando a forte correlação existente entre as propriedades físicas e mecânicas 

nos compósitos cimentícios, já era esperado o pobre desempenho mecânico encontrado 

para aqueles com substituição de CCA após CT e envelhecimento acelerado, como 

consequência do fraco desempenho físico do material, exposto anteriormente.  

Como é sabido, a densificação da matriz tem uma estreita relação com o desempenho 

mecânico (JUENGER; SIDDIQUE, 2015). Desta forma, como resultado da elevada 

demanda de água da CCA e o teor de substituição aplicado, se originou um material muito 

poroso e pouco denso, que resulto em uma matriz com um desempenho limitado do MOE 

e LOP. Além disso, esta situação afeitaria a interfase entre fibra-matriz, permitindo o 

surgimento de espaços vazios e poros ao redor do material de reforço, limitando a sua 

capacidade de transferência de tensões e facilitando o descolamento da matriz como 

resultado de uma ancoragem pobre, explicando assim, os baixos valores obtidos de MOR 

e principalmente EE.  

É importante ressaltar que a queda da EE para compósitos com polpas hornificadas e 

CCA após o envelhecimento acelerado, deveria ser ocasionada pela fraca interfase com a 

matriz, pois como já foi comprovado o tratamento de hornificação para o eucalipto 

permite alcançar uma boa durabilidade do material vegetal. Contudo, uma outra situação 

que poderia estar acontecendo e que explicaria a redução do MOR e EE seria a degradação 

do EnB e incluso o EnBH na matriz envelhecida mesmo com CCA. Esta teoria se 

fundamentaria pelo fato de ter sido formada uma matriz extremadamente porosa e pouco 

densa, cuja estrutura poderia facilitar a circulação de água alcalina até as fibras 

distribuídas ao longo do compósito, precipitando Portlandita ao redor das mesmas (muitos 

espaços vazios) e favorecendo assim a degradação do material vegetal.  
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Outro efeito que poderia ter surgido como resultado da elevada absorção de água e 

porcentagem de substituição da CCA, seria um processo ineficiente de hidratação do 

material cimentício (MOHSENI et al., 2016), permitindo a presença de fases anidras do 

cimento e que em parte explicaria o desempenho mecânico e físico inferior do material 

com este tipo de pozolâna. Considerando os resultados obtidos no ensaio de 

termogravimétria, os menores teores de Portlandita observados também poderiam surgir 

como resultado tanto de um menor grau de hidratação do cimento quanto pelo seu 

consumo como efeito das reações pozolânicas no material. 

A seguir são expostos os resultados das propriedades mecânicas dos compósitos com 

substituição parcial do cimento por 25% de RCA, com reforço de EnB ou EnBH e curados 

por CT com e sem envelhecimento acelerado. 

No que concerne ao MOR para matrizes com CT, RCA e polpa sem tratamento ao ser 

comparados com a matriz sem material pozolânico, se constatou um incremento desta 

propriedade de ao redor de 11,3% sem variação estatística significativa (p>0,05). Por 

outro lado, o LOP e o MOE mostraram evolução positiva respeito da matriz sem pozolâna 

com incrementos respetivos de 26% (p<0,05) e 12% (p>0,05). Por sua vez, a relação 

MOR/LOP não mostrou variação estatística significativa (p>0,05). A EE apresentou um 

incremento de aproximadamente 12,6% (p>0,05) a partir da matriz com calcário.  

Quando o material com RCA foi envelhecido, o MOR mostrou uma redução de 18% 

respeito do compósito com RCA sem envelhecimento. No que concerne aos valores 

determinados de LOP, não foi observada variação estatística significativa (p>0,05) 

quando comparado com o compósito com RCA sem envelhecimento. Tendência similar 

apresentou o MOE do compósito com RCA após envelhecido, com um incremento de 

9%, porém sem significância estatística (p>0,05). A razão MOR/LOP não mostrou 

variação estatística significativa quando comparados compósitos com RCA após ser 

envelhecidos. O comportamento da EE, mostrou uma redução significativa (p<0,05) de 

54,5% a partir do material com RCA sem envelhecimento. Contudo, quando confrontado 

o desempenho mecânico dos compósitos envelhecidos com calcário vs com material 

pozolânico, este último mostrou melhores resultados, representados em valores 

superiores de MOR, MOE e EE.  

Em relação ao reforço com polpas hornificadas, matrizes cimentícias com substituição 

de RCA e EnBH após CT, mostraram um incremento no MOR de 23% com variação 

estatística significativa (p<0,05) a partir da matriz com calcário. Esta tendência também 

foi observada para o LOP e o MOE, os quais exibiram valores superiores quando 
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comparados com os obtidos no compósito com calcário, sendo que para ambos casos se 

determinou variação estatística significativa (p<0,05). Assim, se determinaram 

incrementos de 29% e 23% para o LOP e MOE, respetivamente. A razão MOR/LOP não 

mostrou variação estatística significativa quando comparados compósitos com calcário 

vs RCA. Com relação à EE, os valores desta propriedade foram aproximadamente 15% 

superiores para o material com RCA quando comparado com o material com calcário.  

Quando confrontados compósitos com substituição parcial por RCA e reforço de 

polpas hornificadas vs sem tratamento, se determinou que o material com reforço de 

EnBH possui um desempenho mecânico superior, em relação a valores superiores de 

MOR (p<0,05), LOP (p>0,05), MOE (p>0,05) e EE (p<0,05). 

Após o envelhecimento acelerado dos compósitos com RCA, se constata que os 

valores de MOR se conservam a partir do material com RCA sem envelhecimento, sem 

mostrar variações estatísticas significativas (p>0,05). Situação similar foi encontrada para 

o desempenho do LOP para compósitos com RCA após envelhecimento, com variações 

no teor que não representam significância estatística (p>0,05). Por sua vez, o MOE 

mostrou um incremento (p>0,05) de ao redor de 6% a partir do envelhecimento da matriz 

com RCA. A relação MOR/LOP não mostrou variação estatística significativa para os 

compósitos com RCA após envelhecidos. A EE da matriz com material pozolânico, 

sofreu uma redução significativa de aproximadamente 53% desta propriedade.  

No entanto, quando comparados os compósitos envelhecidos com EnBH com 

substituição parcial por calcário vs RCA, se observa que este último mostrou o melhor 

desempenho mecânico para as propriedades de MOR, LOP e MOE, com variação 

estatística para todos os casos (p<0,05). Caso contrário se observou em relação aos 

valores de EE, em que o compósito com calcário mostrou valores superiores.  

Quando comparados os compósitos envelhecidos com substituição parcial por RCA 

e reforço de polpas hornificadas vs sem tratamento, se determinou que o material com 

reforço de EnBH possui um desempenho mecânico superior, em relação a valores 

superiores de MOR (p<0,05), LOP (p>0,05) e MOE (p>0,05). 

De forma geral, os resultados alcançados permitem determinar que a substituição de 

25% da matriz de cimento do compósito reforçado por RCA como material pozolânico, 

permite alcançar um desempenho superior em relação à matriz e ao efeito de reforço, com 

incrementos nos valores de MOR, LOP, MOE e EE tanto para compósitos com polpas 

hornificadas como sem tratamento de eucalipto não branqueado ao ser comparados com 

a matriz com substituição de calcário.  
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No trabalho desenvolvido por Pereira et al. (2013), sobre reforço de matrizes com 

substituição parcial da por material pozolânico e reforço com macro e microfibras 

vegetais, encontrou melhoras significativas no desempenho das propriedades MOR e EE, 

em comparação com as matrizes de cimento e reforço vegetal após cura em banho térmico 

e 28 dias de envelhecimento. Nos resultados obtidos por Melo Filho et al. (2013), sob 

compósitos com substituição pozolânica parcial e reforço vegetal, também determinou 

melhoras importantes na matriz (incremento do LOP) e no desempenho mecânico 

respeito dos compósitos padrões antes e após envelhecimento acelerado. A obtenção de 

melhoras no desempenho mecânico em materiais à base de cimento com substituição 

parcial por materiais pozolânicos é amplamente observado na literatura internacional 

(TORKAMAN et al., 2014; NAGHIZADEH et al., 2015; MOHSENI et al., 2016; WEI; 

MEYER, 2016; FRÍAS et al., 2017).  

Este fenômeno se explicaria como efeito direito da inclusão de materiais com 

caraterísticas pozolânicas na matriz cimentícia, sendo para este caso o RCA, 

caracterizado com um material com uma composição química com alto conteúdo de sílica 

e alumina (MODARRES; NOSOUDY, 2015; VEGAS et al., 2015). Em consequência 

desta composição, a pozolâna mostra um elevado potencial de reação química com o 

hidróxido de cálcio proveniente do processo de hidratação dos silicatos de cálcio anidros 

do cimento (MARMOL et al., 2013; SANTOS et al., 2015a), dando como resultado a 

formação de silicatos de cálcio hidratados extras ou secundários que favorecem à 

obtenção de uma matriz mais densa, melhor desempenho mecânico (DA SILVA et al., 

2017; SANTOS et al., 2017) e melhora zona de transição entre fibra-matriz (PEREIRA 

et al., 2013). Neste sentido e em menor medida, os aluminatos hidratados presentes no 

RCA também reagem com o Ca(OH)2 gerando aluminato de cálcio hidratado como 

produto final, com estrutura e função similar os geles de C-S-H primários (YIP et al., 

2005; MELO FILHO et al., 2013). 

Contudo, o uso de matrizes com RCA e reforço com EnBH permitiu atingir o melhor 

desempenho no MOR e EE, respeito das matrizes com polpas não hornificadas. O qual 

ocorreria pelo efeito combinado do tratamento da hornificação das polpas e modificação 

da matriz pelas reações pozolânicas. Assim, a densificação da matriz permitiria uma 

melhor ancoragem das fibras de reforço distribuídas ao longo material, ao mesmo tempo 

que a menor variação volumétrica, rugosidade e rigidez das polpas hornificadas 

possibilitaria a obtenção de uma interfase fibra-cimento mais forte, caraterizada pelo pull 

out e maior tenacidade do compósito.  
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Quando os compósitos foram submetidos a 200 ciclos de envelhecimento, aqueles 

com RCA e EnB, apresentaram uma redução da capacidade de reforço, reflexado na 

redução dos valores de MOR e EE, situação que indicaria algum nível de degradação do 

material celulósico por hidrolise alcalina das cadeias de celulose.  A reação pozolânica 

permite uma redução do pH alcalino da matriz de cimento, permitindo assim, um 

incremento considerável da durabilidade do material celulósico após envelhecimento 

acelerado, como consequência da redução da possibilidade de ataque alcalino e 

mineralização das fibras (TOLEDO et al., 2003; TORKAMAN et al., 2014; DA SILVA 

et al., 2017). Diversos autores já provaram o incremento da durabilidade das fibras 

vegetais dentro da matriz de cimento como consequência da redução do conteúdo de 

hidróxido de cálcio e portanto redução da alcalinidade da mesma, porém, também 

determinaram certo grau de deterioro do material celulósico após aplicadas distintas 

metodologias de envelhecimento acelerado (e.g. TOLEDO et al., 2003; SALAS et al., 

2009; PEREIRA et al., 2013; WEI; MEYER, 2016).  

Quando levado em consideração que as reações pozolânicas precisam de tempo para 

conseguir consumir o hidróxido de cálcio presente na matriz, somado à capacidade 

higroscopia das fibras vegetais, uma hipótese se basearia em que as polpas a idades 

iniciais poderiam ter absorvido uma determinada quantidade de água alcalina, 

depositando-se no lúmen e na estrutura da parede facilitando progressivamente o grau de 

degradação do material celulósico determinado. Um outro fator que tomaria importância 

seria a velocidade do RCA na fixação do hidróxido de cálcio, pois como foi mostrado 

anteriormente (Figura 19), até 7 dias a porcentagem de consumo seria de 

aproximadamente 70% chegando até valores próximos a 90% a 90 dias. Indicando que, 

mesmo com um destacável comportamento pozolânico, ainda existiria Portlandita na 

matriz ao longo do processo de cura e envelhecimento pudendo possibilitar algum grau 

de degradação das fibras e redução da capacidade de reforço.  

Não obstante, quando observado o desempenho do MOR e EE para matrizes com EnB 

e substituição de calcário, se verifica uma degradação drástica das polpas, com reduções 

importantes e significativas do MOR e especialmente da EE. A partir do qual, se 

confirmaria o efeito de conservação das polpas celulósicas como resultado do uso de RCA 

como material pozolânico na matriz de cimento.  

No que concerne a compósitos com reforço de EnBH e substituição por RCA, se 

verificou uma diminuição na EE após o envelhecimento. Considerando que os valores de 

MOR para este tipo de compósito não sofreram reduções, se pode estabelecer que os 
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componentes da fibra não foram degradados, e portanto, sua capacidade de reforço 

permanece estável. Assim, esta redução na EE para o material com reforço hornificado, 

seria explicado como resultado da forte interfase fibra-matriz existente, originada pelas 

reações pozolânicas, adensamento da matriz e características da fibra hornificada. Nesta 

interfase, as fibras estariam tão aderidas na matriz, que as tensões estariam superando a 

resistência das mesmas, provocando seu rompimento em lugar do arrancamento 

progressivo ou pull out, afeitando assim a capacidade de absorção de energia. Esta teoria 

também poderia ser apoiada ao considerar que, como já foi mostrado em capítulos 

anteriores, a hornificação da polpa de eucalipto permite evitar sua degradação pelo ataque 

alcalino e aumenta sua durabilidade após envelhecimento acelerado em compósitos 

cimentícios com calcário. Com isto se considera que, em uma matriz com menor conteúdo 

de hidróxido de cálcio, sendo o caso do compósito com RCA, reduções na EE não 

estariam relacionados com a degradação da fibra. Assim mesmo, os valores de EE para 

compósitos envelhecidos com RCA e reforçados com EnBH são 1,7 vezes superiores 

quando comparados com os compósitos envelhecidos com RCA e reforçados com EnB.  

Ardanuy et al. (2015), no seu trabalho sobre compósitos reforçados com fibras 

vegetais (fibras de coco), aplicou um recobrimento polimérico de látex natural sobre as 

fibras de forma combinada com uma camada pozolânica. Com esta metodologia, os 

autores conseguiram modificar a superfície das fibras, além de atingir modificações locais 

na matriz (reações pozolânicas) ao redor das fibras conseguindo efetivamente reduzir a 

mineralização do material celulósico. Indicando com isto, que compósitos com 

tratamentos simultâneos sob matriz e fibra, tem um elevado potencial para mitigar as 

limitações ao uso de materiais de reforço alternativos de origem celulósico.   

Finalmente, é possível afirmar que os compósitos com RCA e polpas de eucalipto 

hornificadas apresentaram o melhor desempenho mecânico antes e após o 

envelhecimento acelerado para as propriedades de MOR, LOP e EE, quando comparado 

com o material com RCA e EnB. Esta superioridade no desempenho, também se aplica 

quando este material com RCA e EnBH se compara com a matriz com calcário e EnBH 

antes e após envelhecimento acelerado para as propriedades MOR, MOE e LOP. Respeito 

da EE, o compósito com RCA e EnBH foi superior após CT, já depois dos 200 ciclos de 

envelhecimento acelerado, a matriz com calcário e EnBH mostrou valores superiores de 

EE.  
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Na Figura 37 são apresentadas as curvas típicas de tensão vs deformação para 

compósitos com substituição parcial de CCA e RCA antes e após envelhecimento 

acelerado, reforçados com polpas de eucalipto tratadas e não tratadas.  

Quando comparados os compósitos após CT, é possível observar a redução do MOR, 

como resultado da substituição de 25% de CCA na matriz de cimento respeito do material 

com substituição por calcário tanto para o reforço com EnB e EnBH. Após envelhecidos, 

se verifica o deterioro desta propriedade para compósitos com CCA e polpas hornificadas. 

No que concerne ao MOR de compósitos envelhecidos com CCA e EnB se observa menor 

deterioro respeito daqueles com calcário e EnB. Por sua vez, as gráficas permitem 

corroborar a perda da EE para compósitos com CCA e reforço com EnB ou EnBH com 

CT quando comparados com aqueles com substituição de calcário. Tendência similar se 

observa como resultado do envelhecimento para compósitos com CCA e EnB ou EnBH.  

Em relação aos compósitos com substituição com RCA, é notório o efeito das reações 

pozolânicas sobre o desempenho das propriedades mecânicas, permitindo alcançar 

maiores valores de MOR e EE para compósitos com reforço de EnB e EnBH após CT 

quando comparados com as matrizes com calcário e CT. Após envelhecimento acelerado, 

a curva para EnB e RCA mostram uma diminuição do MOR, contudo, continua sendo um 

desempenho superior ao encontrado para compósitos envelhecidos com EnB e calcário. 

A curva representativa do compósito envelhecido com RCA e EnBH, mostra conservação 

e comportamento superior do MOR quando comparado com a curva do compósito 

envelhecido com calcário e EnBH. Assim mesmo, é destacável uma redução na EE na 

matriz com RCA, reforçada com EnB após 200 ciclos de envelhecimento acelerado, não 

obstante, quando observada a curva do compósito envelhecido com calcário e EnB é 

possível afirmar que o material pozolânico está permitindo uma conservação importante 

da capacidade de reforço da fibra. Finalmente, a curva relacionada ao compósito com 

RCA e EnBH expõe uma redução da EE (sem redução do MOR) como resultado do 

envelhecimento acelerado. 
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Figura 37 - Curvas típicas de tensão vs deformação específica para compósitos com 

substituição parcial de CCA (A) e RCA (B), curados por CT, com e sem 

envelhecimento acelerado e reforçados com polpas de eucalipto hornificadas e sem 

tratamento. 

 

Fonte: Própria autoria 

5.3.3.4 Micrografias de compósitos cimentícios com substituição parcial de matérias 

pozolânicos 

 

A partir da microscopia eletrônica de varredura foram geradas uma série de 

micrografias da superfície polida de amostras de compósitos curados por CT após 200 

ciclos de envelhecimento acelerado, com 25% de substituição parcial de calcário, CCA 

ou RCA e reforçados com polpas de EnBH, com a premissa de determinar as mudanças 

ocorridas como consequência das adições minerais em estudo. Na Figura 38 podem ser 

observadas micrografias de compósitos cimentícios envelhecidos reforçados com EnBH 

com calcário (A), CCA (B-C) e RCA (D-E).  

As micrografias do material envelhecido com substituição de CCA (Figura 38(B-C)) 

permitem definir uma matriz destacada pela sua elevada porosidade e grande quantidade 

de espaços vazios (círculos brancos) distribuídos ao longo da mesma. Este resultado 

estaria acorde e justificaria o desempenho físico e mecânico inferior determinado para 

este tipo de material como consequência das caraterísticas próprias da partícula de CCA 

e a porcentagem de substituição aplicada que segundo o comportamento determinado se 

catalogaria como inadequada.  
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Figura 38 - Micrografias da superfície de amostras polidas de compósitos com 25% de 

calcário-200ciclos (A), CCA (B-C) e RCA (D-E) curados por CT com 200 ciclos de 

envelhecimento acelerado e reforçados com EnBH. Círculos com número 1 – Boa 

interfase fibra-matriz, círculos brancos indicam poros. 

  

  

 
Fonte: Própria autoria 
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Como foi comprovado na sessão anterior, o compósito com 25% de CCA exibiu 

valores excessivamente altos para AA e PA, além de uma baixa densidade aparente, sendo 

uma situação que acarretou de forma conjunta uma série de reduções nos valores obtidos 

nas propriedades mecânicas relacionadas à matriz de cimento (LOP e MOE) e ao reforço 

das polpas celulósicas (MOR e EE) quando comparados com os valores calculados na 

matriz com 25% de calcário.  

Caso contrário se verificou nas micrografias para compósitos envelhecidos com 25% 

de RCA (Figura 38 (D-E)). Para o material com este tipo de adição e ao ser comparado 

com o compósito envelhecido com 25% de calcário, se verifica um adensamento da 

matriz e redução da AA e PA, como resultado das reações pozolânicas que permitem 

alcançar esta melhora em função da formação de geles C-S-H secundários (DA SILVA 

et al., 2017). Em função deste mesmo fenômeno, a adição de RCA, também permitiu 

obter incrementos destacáveis no comportamento mecânico dos compósitos em relação 

ao material com calcário. 

Por outro lado, também é possível indicar que as fibras se encontram bem aderidas na 

matriz de cimento (número 1), sem espaços vazios na interfase, como consequência das 

reações pozolânicas que permitem atingir uma melhora na zona de transição fibra-matriz 

(PEREIRA et al., 2013). Contudo, como foi corroborado nos resultados mecânicos, os 

compósitos envelhecidos com RCA e reforçados com EnBH, mostraram uma redução dos 

valores de EE (sem redução do MOR), indicando possivelmente que a interfase entre a 

fibra e a matriz seria excessivamente forte, evitando o processo de pull out e permitindo 

em seu lugar a ruptura da fibra. Este efeito se daria como resultado do adensamento da 

matriz somado à menor variação dimensional da fibra hornificada e sua superfície com 

maior rugosidade, que favoreceria a sua ancoragem dentro da matriz de cimento. 

Não foram encontrados indícios claros de mineralização das polpas celulósicas 

hornificadas, indicando que o uso combinado de tratamentos sobre as fibras 

(hornificação) e a matriz (materiais pozolânicos) permitem obter melhoras importantes 

na conservação do material de reforço vegetal.  
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6. CONCLUSÕES 

6.1 Processo de hornificação sobre polpas vegetais 

 

O processo de hornificação realizado a partir de 4 ciclos de imersão em água e 

secagem sobre as polpas de eucalipto e pinus não branqueadas permite obter reduções da 

capacidade de retenção de água das polpas que pode ser representado em graus de 

hornificação de 33% para eucalipto e 17% para pinus. Este fenômeno ocasiona uma série 

de modificações na estrutura das fibras individuais como são uma menor capacidade de 

absorção de água e maior estabilidade dimensional, que permitiria a formação de uma 

melhor interfase entre a fibra e a matriz cimentícia e o incremento da durabilidade.  

As micrografias das polpas de eucalipto e pinus não branqueadas hornificadas, 

permitiram identificar que o processo de hornificação modifica a morfologia externa das 

polpas de tal maneira que as mesmas apresentam uma maior rugosidade, sendo uma 

característica que favoreceria sua capacidade de reforço em função de um melhor 

ancoragem e aderência dentro da matriz de cimento.  

Através do estudo da viscosidade, difratometria de raios X (índice de cristalinidade) 

e caracterização morfológica, se determinou que o tratamento de hornificação não gera 

deterioro significativo dos componentes estruturais ou da capacidade de reforço das fibras 

em estudo. 

6.2 Porcentagem ótima de reforço com polpas hornificadas de compósitos 

cimentícios  

 

O uso de diferentes porcentagens de reforço (6%, 8% e 10%) de polpas celulósicas de 

eucalipto e pinus não branqueados hornificados e sem tratamento em compósitos 

cimentícios mostrou uma influência importante sobre o desempenho das propriedades 

físicas, representado com um incremento nos valores de absorção de água e porosidade 

aparente e diminuição da densidade aparente de forma proporcional ao incremento da 

porcentagem de reforço, como consequência possivelmente da dificuldade de dispersão e 

aglomeração de fibras ao longo da matriz de cimento gerando uma maior quantidade de 

espaços vazios e porosidade.  

Se determinou que, o incremento da porcentagem de reforço, tanto com polpas de 

pinus ou eucalipto tratadas quanto não tratadas, expõe um efeito negativo em relação ao 
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desempenho das propriedades mecânicas de módulo de ruptura, limite de 

proporcionalidade, módulo de elasticidade e energia específica, como resultado da 

estreita relação existente entre o desempenho mecânico e físico do material.  

Através das micrografias elaboradas a partir dos compósitos com polpas de eucalipto 

e pinus hornificadas, se corroborou a maior formação de aglomerações de fibras e 

formação de espaços vazios nas matrizes reforçadas com 10% respeito do uso de 6%, 

sendo um resultado esperado em relação ao desempenho físico e mecânico obtido 

respetivamente para cada tipo de material.  

A porcentagem de 6% se destacou como o mais adequado teor de reforço de polpas 

de pinus ou eucalipto hornificadas ou sem tratamento, apresentando o melhor 

desempenho físico (AA, PA, DA) e mecânico (MOR, LOP, MOE, EE) dos compósitos 

elaborados.  

6.3 Compósitos cimentícios com reforço de polpas hornificadas 

 

Não foi determinado um efeito significativo do tratamento de hornificação das polpas 

de pinus e eucalipto não branqueadas sobre o desempenho físico das propriedades de AA, 

PA ou DA após cura térmica do material. De forma similar, após os compósitos foram 

submetidos a 200 ciclos de envelhecimento acelerado, se verificou uma tendência na 

diminuição da AA e PA possivelmente como resultado do preenchimento dos poros e 

espaços vazios pela formação de produtos de hidratação, contudo, não foi observada 

variação significativa destas propriedades entre compósitos com reforço de polpas de 

eucalipto ou pinus tratadas ou sem tratamento.  

Compósitos curados por CT e reforçados com polpas de eucalipto e pinus não 

branqueadas hornificadas e sem tratamento, não mostraram variações importantes no que 

respeita ao desempenho do limite de proporcionalidade e módulo de elasticidade. Em 

relação à capacidade de reforço das fibras, se verificou uma tendência ao incremento nos 

valores de MOR para matrizes tanto com polpas hornificadas de eucalipto quanto pinus. 

No que concerne à EE, se constatou um incremento destacável desta propriedade para 

compósitos com fibras tratadas de eucalipto e pinus, como resultado do tratamento de 

hornificação que permite uma fibra mais resistente, rígida e com melhor ancoragem 

dentro da matriz cimentícia.  

Como consequência do envelhecimento acelerado do material, se observou uma 

melhora no desempenho mecânico das propriedades da matriz, com incrementos nos 
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valores de LOP e MOE por densificação dos compósitos, sem determinar-se influência 

importante do uso de fibras tratadas ou sem tratamento. De forma geral, o MOR mostrou 

uma redução após o envelhecimento acelerado para compósitos reforçados com EnB, PnB 

e PnBH, situação diferenciada foi observada para o reforço com EnBH que mostrou uma 

ligeira melhora desta propriedade. Respeito da EE, as matrizes envelhecidas com polpas 

sem tratamento mostraram uma queda abrupta desta propriedade, indicando degradação 

do material vegetal e perda da capacidade de reforço, por sua vez, os compósitos com 

polpas hornificadas, especialmente o EnBH, mostraram conservação desta propriedade, 

como resultado da menor capacidade de absorção de água das fibras que diminui a 

possiblidade de ataque alcalino e mineralização.  

De forma geral, destaca-se que o tratamento de hornificação das polpas permite obter 

uma melhora no desempenho mecânico dos compósitos após CT e envelhecimento 

acelerado, além de permitem incrementar a durabilidade das fibras de reforço ao longo 

do tempo e baixo condições desfavoráveis (ambiente alcalino) na matriz de cimento. 

Contudo, a polpa de EnBH presentou o melhor comportamento como reforço de matrizes 

inorgânicas à base de cimento após CT e 200 ciclos de envelhecimento acelerado, 

possivelmente por ter alcançado maiores teores de hornificação do que a polpa de PnBH.  

6.4 Compósitos cimentícios com reforço de polpas hornificadas e carbonatação 

acelerada 

 

Compósitos reforçados com polpas de eucalipto e pinus tratadas e não tratadas quando 

curados por CA, mostraram um melhoramento no desempenho das propriedades físicas, 

representado em reduções dos valores de AA e PA, além do incremento da DA respeito 

dos compósitos com CT, como consequência do consumo de hidróxido de cálcio e 

formação de carbonato de cálcio, o qual progressivamente se depositou no sistema poroso 

e nos espaços vazios da matriz.  

Após a matriz carbonatada foi envelhecida, o material mostrou um incremento da 

densidade como resultado dos processos de reidratação da matriz que favoreceriam à 

formação de novos produtos de hidratação e da carbonatação natural do material.  

De forma geral, se ressalta que o tratamento de hornificação sobre polpas de eucalipto 

ou pinos utilizadas como reforço nos compósitos de cimento carbonatados, não gera 

mudanças importantes no desempenho das propriedades físicas.  
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O desempenho mecânico da matriz dos compósitos carbonatados, indiferentemente 

do tipo de reforço aplicado mostrou um incremento nos valores de LOP e MOE quando 

comparado com o material com CT. No que concerne ao desempenho mecânico 

relacionado ao reforço, se determinou um incremento nos valores de MOR tanto para 

fibras tratadas quando não tratadas. A EE dos compósitos reforçados com fibras de EnB, 

PnB, e EnBH mostraram uma tendência ao incremento, porém o reforço com PnBH 

mostrou o melhor desempenho nesta propriedade.  

Após envelhecimento acelerado da matriz carbonatada, se observa uma melhora no 

desempenho do LOP, MOE e MOR e certo grau de redução da EE. Contudo, se 

estabeleceu que a carbonatação acelerada do material permite evitar o deterioro das fibras 

vegetais de reforço como consequência da redução do ambiente alcalino da matriz.  

Considerando a estabilidade do MOR após o envelhecimento do compósito 

carbonatado, a preservação da fibra hornificada (especialmente EnBH) observada em 

compósitos com CT envelhecidos e as características da fibra hornificada e da matriz 

carbonatada, se conclui que a redução dos valores de EE tanto para EnBH quanto PnBH 

também estariam relacionadas à formação de uma interfase excessivamente forte que 

limitaria o arrancamento progressivo da fibra e fomentaria uma situação aonde as tensões 

estariam superando a resistência das mesmas originando sua ruptura.  

Compósitos com CA e EnBH e PnBH mostraram maior conservação da EE e 

melhores resultado do MOR do que compósitos com CA e polpas sem tratamento, 

indicando que a aplicação de tratamentos conjuntos sobre fibra (hornificação) e matriz 

(carbonatação acelerada) permitem obter um melhor desempenho mecânico.  

A partir dos resultados de difratometria de raios X e termogravimétria, se confirmou 

a redução do conteúdo de hidróxido de cálcio e incremento do carbonato de cálcio nos 

compósitos cimentícios reforçados com todos os tipos de polpas após ser curados por 

carbonatação acelerada. 

6.5 Compósitos cimentícios com reforço de polpas hornificadas e substituição 

parcial por material pozolânico 

 

A substituição parcial da matriz de cimento por CCA provoca uma redução notável 

das propriedades físicas, representado em um incremento excessivo da AA e PA, além da 

redução significativa da DA a partir do compósito com calcário, como consequência da 

evada superfície específica e porosidade da partícula de CCA e a porcentagem de 
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substituição que se mostrou inadequado. Após envelhecimento acelerado, se verificou um 

adensamento da matriz e redução da AA e PA como resultado das reações pozolânicas e 

reidratação do cimento formando novos produtos de hidratação. Contudo, apesar desta 

melhora, o desempenho físico do compósito se mostrou inferior ao obtido pelo material 

envelhecido com substituição de calcário.  

A substituição de 25% RCA na matriz de cimento inicialmente produz um incremento 

das propriedades AA e PA em relação aos compósitos com 25% de calcário, porém, após 

o envelhecimento do material como consequência do prosseguir das reações pozolânicas 

e outros processos, a matriz sofre uma densificação destacável obtendo finalmente um 

desempenho físico similar ao encontrado para compósitos com 25% de calcário.  

De forma geral se estabelece que, o tratamento de hornificação sobre as polpas de 

eucalipto utilizadas como reforço nos compósitos de cimento com CCA e RCA, não influi 

de maneira significativa no desempenho das propriedades físicas.  

Compósitos reforçados com EnB e EnBH com 25% de CCA, mostraram um 

desempenho mecânico inferior com os menores valores de MOR, LOP, MOE e EE em 

relação ao desempenho alcançado pelo material com 25% de calcário antes e após 200 

ciclos de envelhecimento acelerado.  

Formulações de matrizes com 25% de RCA mostraram uma evolução positiva no 

desempenho mecânico após CT respeito daquelas com 25% de calcário e CT 

indiferentemente do reforço com EnB ou EnBH, representado em maiores valores de 

MOR, LOP, MOE e EE, sendo este um efeito direito da reatividade do material 

pozolânico com o hidróxido de cálcio proveniente dos processos de hidratação do 

cimento, dando como resultado a formação de silicatos de cálcio hidratados secundários. 

Após envelhecimento acelerado dos compósitos reforçados com EnB ou EnBH com 

RCA, o comportamento mecânico apresenta um incremento nos valores do MOE, 

indicando melhora da matriz. Por outro lado, para matrizes envelhecidas com RCA e EnB 

se verificou uma redução nos valores de MOR e EE, indicando certo grau de degradação 

do material celulósico.  

Para o caso do compósito com EnBH, se observou uma preservação do MOR e 

redução da EE, esta situação indicaria que após o envelhecimento do material a fibra 

ainda conserva sua capacidade de reforço e portanto, a redução da tenacidade seria 

explicada em parte como resultado da forte interfase fibra-matriz existente, originada 

pelas reações pozolânicas, adensamento da matriz e características da fibra hornificada. 
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De forma geral, os compósitos com RCA e EnBH mostraram um melhor desempenho 

mecânico antes e após envelhecimento acelerado do que compósitos com EnB, como 

resultado conjunto da substituição parcial da matriz por materiais pozolânicos e o uso da 

hornificação como tratamento sobre as fibras vegetais.  

A partir dos resultados de difratometria de raios X e termogravimétria, se confirmou 

a redução do conteúdo de hidróxido de cálcio como consequência das reações químicas 

originadas pela substituição parcial dos materiais pozolânicos.  

6.6 Compósitos cimentícios com carbonatação acelerada e substituição parcial por 

material pozolânico reforçados com polpas hornificadas 

 

Quando comparadas as matrizes reforçadas com polpas de EnBH com carbonatação 

acelerada e com substituição por RCA como material pozolânico, se estabeleceu que os 

compósitos carbonatados apresentaram um melhor desempenho físico antes e após 

envelhecimento acelerado, com valores inferiores de AA e PA, além de maior DA.  

No que respeita ao desempenho mecânico, se observaram os maiores valores de LOP 

para compósitos com CA antes e após envelhecimento acelerado. Por sua vez, o 

desempenho do reforço da fibra foi superior no material com CA, representado com os 

maiores valores de MOR. Foram determinados os maiores valores de EE para compósitos 

com substituição parcial da matriz por 25% de RCA quando comparados com os curados 

por CA antes do envelhecimento acelerado, indicando assim que a adição pozolânica 

permite atingir uma melhor interfase fibra-matriz favorecendo à tenacidade. Contudo, 

após o material ser submetido a 200 ciclos de envelhecimento acelerado as perdas da EE 

são superiores para os compósitos com RCA, indicando maior preservação da fibra e 

adequada adesão nas paredes da matriz nos compósitos com CA.   
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7. PERSPECTIVAS PARA FUTUROS ESTUDOS  

 

 

• Avaliar o desempenho físico, mecânico e microestrutural de compósitos 

reforçados com polpas celulósicas de pinus e eucalipto hornificadas e curados 

com diferentes parâmetros de carbonatação acelerada com a finalidade de 

determinar os tempos de cura (inferior a 6 h) e porcentagem de CO2 (5% - 15%) 

ótimos para o melhor comportamento do material. 

• Avaliar o desempenho físico, mecânico e microestrutural de compósitos 

reforçados com polpas celulósicas de pinus e eucalipto hornificadas e com 5% - 

10% de porcentagem de substituição parcial da matriz de cimento por CCA como 

material pozolânico.   

• Avaliar o desempenho físico, mecânico e microestrutural de compósitos 

reforçados com polpas celulósicas de pinus e eucalipto hornificadas curados por 

carbonatação acelerada e com substituição parcial da matriz de cimento por 

materiais pozolânicos.  

• Estudar o efeito de uma maior quantidade de ciclos de hornificação (>4 ciclos) 

sobre polpas de pinus, em relação a mudanças estruturais, superficiais, danos, 

deformações e degradação, com o objetivo de obter maiores graus de 

hornificação.  

• Aplicar técnicas como microscopia de força atômica para corroborar mudanças 

na rugosidade superficial das fibras celulósicas como consequência do tratamento 

de hornificação.  
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