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Resumo: Este estudo tem por objetivo mostrar os 

diferentes efeitos do empacotamento de partículas na 

carbonatação de compósito cimentício reforçado com 

fibras de PVA (fibrocimento). A carbonatação dos 

compósitos cimentícios podem influenciar suas 

propriedades, tais como resistência a flexão, porosidade, 

retração etc. Foram utilizadas adições minerais de 

diferentes tamanhos, para desta forma aumentar o grau 

de empacotamento de partículas da matriz.   

1. Introdução 
Para reduzir o uso do cimento, que é um dos 

grandes responsáveis pela emissão de CO2, a estratégia 

adotada foi o aumento do grau de empacotamento de 

partículas, que consiste basicamente na seleção de 

partículas de tamanhos adequados e a proporcionalidade 

entre a quantidade desses tamanhos, visando obter 

compactos com densidade controlada [1]. A 

carbonatação é uma reação química do dióxido de 

carbono com os compostos hidratados do cimento. Esta 

reação causa retração nos compósitos cimentícios.  

 

2. Materiais e Métodos 
Foram utilizados diferentes tipos de filler em cada 

amostra: CALC1 , CALC 5, CALC 325, e REF 

(somente cimento), sendo que o CALC1 apresenta 

material mais fino, seguido do CALC 5, e o CALC 325 

e o REF com tamanho de partículas semelhantes. As 

amostras de fibrocimento produzidas em laboratório 

seguiram o método de moldagem descrito por Savastano 

[2], cujo princípio de formação da placa plana de 

fibrocimento é o mesmo que fundamenta o processo 

Hatschek: filtração e compactação. A carbonatação das 

amostras foi realizada em ambiente controlado, em 

câmara climática, com temperatura constante, umidade 

em torno dos 60% e com alta concentração de CO2 

(5%), para acelerar a carbonatação.  Indicadores de 

desempenho dos efeitos da carbonatação na fibra foram 

os ensaios de retração, flexão e porosidade, pelo 

princípio de Archimedes. 

 

3. Resultados 

 
Figura 1 – Retração por carbonatação e secagem. 

 

 
Figura 2 – Resistência à flexão. 

 

Tabela I – Porosidade. 
 Porosidade média (%) 

Ref cim 37,70 ± 1,63 

Procarb 1 38,74 ± 1,94 

Procarb 5 42,65 ± 1,61 

Procarb 325 40,28 ± 1,69 

 

A Tabela I mostra o efeito da adição mineral na 

porosidade do fibrocimento (aumentou). O calcário 

Calc1, por ser mais fino, melhorou a porosidade e a 

resistência à flexão (Figura 2), mas não afetou a retração 

por carbonatação (Figura 1). 

 

4. Conclusões 

 A redução da fase cimentícia aumenta a 

porosidade, mas com o calcário mais fino esse 

impacto foi menor devido ao melhor 

empacotamento de partículas; 

 O teor de cimento controlou a retração por 

carbonatação; 

 A carbonatação aumentou a resistência à flexão. 
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