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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar 

os efeitos do envelhecimento natural no desempenho 

mecânico e na microestrutura de telhas de fibrocimento 

NT – non asbestos technology. Telhadinhos foram 

montados nos campi da USP Pirassununga e UFPA, e 

ficaram expostos por 12 anos aos efeitos das intempéries. 

Os resultados parciais mostraram que, em amostras de 

fibrocimento produzidos recentemente, há diferenças 

entre as propriedades no flanco e na borda da telha.  

 

1. Introdução 
O fibrocimento é um compósito à base de cimento 

Portland, sem agregados, com adições minerais 

(pozolânicas, de escória ou calcíticas), além de fibras de 

reforço distribuídas discretamente pela matriz. As 

propriedades de cada das suas fases influenciam em seu 

comportamento mecânico. A incorporação de fibras 

confere tenacidade ao compósito, em diferentes níveis a 

depender do tipo de fibra de reforço, que podem ser 

amianto, celulose ou sintéticas (PVA, PAN ou PP). 

Faz mais de 20 anos que o uso de amianto em 

fibrocimento é regulado por lei. Em 1995 a lei federal 

9.055 trata da permissão do uso controlado do amianto 

no país. Em 2007 foi publicada a lei estadual paulista 

12.684, que trata da proibição do uso de qualquer produto 

fabricado com amianto. Essa legislação restritiva 

resultou na evolução da tecnologia do fibrocimento NT – 

non asbestos technology – não contendo amianto em sua 

formulação. Um estudo iniciado em 2005 dentro do 

Projeto Cimento-Celulose (projeto que envolve 

laboratórios da USP e empresas produtoras de 

fibrocimento) objetivou estudar a durabilidade desta 

nova tecnologia de fibrocimento. Para tal foram 

montados telhadinhos com fibrocimento NT para medir 

as alterações oriundas do envelhecimento natural. Estas 

telhas com 12 anos de envelhecimento estão sendo 

analisadas no presente estudo. 

A matriz do cimento Portland tem comportamento 

frágil, baixas tenacidade e resistência à tração, 

incapacitando-o de suportar os esforços solicitantes de 

flexão. Neste cenário, as fibras sintéticas de reforço têm 

alta resistência mecânica, ligando as partes da matriz que 

foram separadas por fissuras, diminuindo a velocidade de 

propagação destas, capacitando o componente de resistir 

a carregamentos estáticos e dinâmicos. A zona de 

interface da fibra/matriz tem papel importante na 

tenacidade dos fibrocimentos, uma vez que a aderência 

entre a fibra e a matriz influenciam no desempenho 

mecânico dos fibrocimentos. Os efeitos esperados do 

envelhecimento natural deverão ocorrer na interface 

fibra-matriz, na microestrutura da matriz, e na fibra de 

celulose, refletindo consequentemente no desempenho 

mecânico do fibrocimento. 

 

2. Metodologia 
No ano de 2005, telhadinhos compostos por 8 telhas 

de fibrocimento NT (com fibras de PVA) foram 

montados em 2 locais com características ambientais 

distintas: campus da USP em Pirassununga-SP; campus 

da UFPA em Belém-PA. Em trabalho de parceria entre o 

Centro Universitário FEI e o LME-USP (Laboratório de 

Microestrutura e Ecoeficiência de materiais), com apoio 

da empresa Infibra, estas telhas que ficaram expostas por 

período de 12 anos, estão sendo analisadas para 

observação do efeito do envelhecimento natural no seu 

desempenho mecânico. 

Para tal, as análises são realizadas comparativamente 

entre as amostras envelhecidas expostas em Pirassununga 

(Am.SP) e amostras de referências produzidas 

recentemente (REF.2017). De cada amostra são extraídos 

corpos-de-prova (CP) do flanco (região plana entre as 

ondas da telha) e borda (região plana na extremidade 

longitudinal da telha), para comparação (Figura 1). 

 
Figura 1 – esquema indicando as regiões de extração 

dos corpos de prova. 

Os CPs têm dimensões de 30x160mm, com espessura 

de 6mm. As propriedades a serem analisadas são: 

resistência à flexão com 4 pontos (prensa eletromecânica 

INSTRON, modelo 5569, com célula de carga 1 kN, com 

velocidade de carregamento de 1 mm/min) (Figura 2), 

porosidade total (por princípio de Arquimedes em 

balança analítica de precisão 0,01g), alterações 

microestruturais (por análise termogravimétrica – 

amostras de 1,5g, com taxa de aquecimento de 10ºC/min, 

em atmosfera de nitrogênio com taxa de 60ml/min, até 

atingir 1000ºC – difração de raios-X e microscopia 

eletrônica de varredura). 

               
Figura 2 – Ensaio de resistência à flexão com 4 

pontos. 

 

3. Resultados 
Até o presente momento tem-se os resultados das 

propriedades da amostra não envelhecida (REF.2017), 
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sendo que estes mostraram que existe uma pequena 

diferença entre as propriedades na região central da telha 

(flanco) e sua extremidade (borda) (Figura 3). A matriz 

cimentícia possui maior densidade real na região da 

borda, porém com maior porosidade total. Como 

consequência a densidade aparente (considera os vazios 

da amostra) é igual entre ambas. Uma hipótese para esta 

diferença é o efeito do tratamento de borda realizado na 

fabricação da telha, com função de reduzir a retração por 

secagem que gera fissuração. 

 

  
Figura 3 – Porosidade, absorção de água, densidades 

aparente e real das amostras de referência (REF.2017) 

A maior quantidade de poros na região da borda da 

telha se refletiu em redução da sua resistência mecânica. 

A Figura 4 mostra a nuvem de resultados de flexão de 

ambas as amostras, sendo que a curva tipo selecionada 

mostra maior MOR (módulo de ruptura) da amostra do 

flanco. 

 
Figura 4 – Curvas Tensão x Flecha das amostras de 

referência (REF.2017) solicitadas à flexão. Curvas 

“tipo” representadas em linha cheia (flanco – preta; 

borda – vermelha) 

Tabela I – Resultados dos ensaios dos corpos de prova 

 BORDA FLANCO 

MOR (MPa) 8,83 ± 0,80 10,72 ± 0,84 

LOP (MPa) 5,08 ± 0,43 6,54 ± 0,66 

E (MPa) 7294 ± 1424 8106 ± 3298 

Tenacidade (kJ/m²) 3,18 ± 0,87 3,87 ± 0,55 

 

As propriedades determinadas a partir dos resultados 

de resistência à flexão estão expostas na Tabela I, e 

mostram a maior resistência mecânica das amostras 

centrais da telha (flanco). O limite de proporcionalidade 

– LOP – mostra que as alterações de desempenho 

ocorrem na fase matriz cimentícia, com valor 29% 

superior na amostra central (flanco). O módulo de 

elasticidade – E – reflete o mesmo efeito, com rigidez 

11% maior no flanco. A tensão máxima, indicada pelo 

MOR é 21% superior no flanco, indicando que o 

desempenho do compósito considerando a contribuição 

das fibras, também é superior nesta região. O mesmo 

pode ser observado pela tenacidade, com valor 22% 

superior no flanco. 

Os resultados de termogravimetria não apresentaram 

diferenças significativas entre as amostras da borda e 

flanco analisando as fases hidratadas do cimento e fases 

carbonáticas das adições minerais presentes na 

formulação do fibrocimento. Uma maior perda de massa 

foi observada na decomposição térmica ocorrida entre 

680 e 780°C, possivelmente oriunda de efeitos de 

carbonatação na borda e do material utilizado no 

tratamento de borda da telha. 

4. Conclusões 
Os resultados parciais analisados até o presente agora 

mostram que as propriedades da telha de fibrocimento 

NT nova são diferentes entre a região central e a borda.  

Esta diferença foi demonstrada pelos resultados de 

porosidade e resistência mecânica. A borda tem 

desempenho aproximadamente 20% inferior em relação 

ao centro. Esta diferença é relativa a dois fatores: maior 

exposição às condições ambientais da borda quando as 

telhas estão empilhadas, e tratamento de borda realizado 

na fábrica para evitar trincas de borda. 

As próximas etapas do trabalho envolvem coleta e 

caracterização das telhas envelhecidas naturalmente por 

12 anos, expostas no campus da USP em Pirassununga-

SP. 
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