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ix Resumo 

RESUMO 

A substituição gradativa dos materiais ditos convencionais por materiais compósitos vem 

se tornando uma preocupação quanto à resposta destes frente a condições ambientais 

adversas, tais como, a presença de radiação ultravioleta, alta temperatura e umidade. 

Também a busca de novos compósitos que utilizem fibras naturais ou uma mistura de 

fibras naturais com fibras sintéticas como reforço tem sido objeto de estudo. Neste sentido, 

o presente trabalho de pesquisa inicia com um completo estudo de caracterização 

microestrutural da fibra de licuri, essa como proposta alternativa de reforço aos compósitos 

poliméricos. Em seguida, foi realizado um estudo do desenvolvimento de dois laminados 

compósitos, um somente a base de fibra de licuri e um laminado híbrido a base de fibra de 

licuri e fibra de vidro-E, de modo a conhecer o comportamento da fibra de licuri frente ao 

processo de hibridização. Os laminados foram confeccionados em forma de placas 

utilizando a resina poliéster orto-tereftálica como matriz. O laminado compósito só de 

fibras de licuri teve como reforço duas lâminas de tecido unidirecional e o laminado 

híbrido teve como reforço duas lâminas desse mesmo tecido unidirecional e três lâminas 

de manta de fibras curtas de vidro-E. Por fim, os dois laminados compósitos foram 

submetidos ao processo de envelhecimento ambiental acelerado para o estudo da 

influência da degradação ambiental nas propriedades mecânicas e características da fratura 

dos mesmos. Quanto às propriedades mecânicas dos laminados compósitos, estas foram 

determinadas através dos ensaios de tração uniaxial, compressão uniaxial e flexão em três 

pontos no estado original, e de tração uniaxial e flexão em três pontos após 

envelhecimento acelerado. Quanto ao estudo da degradação estrutural dos laminados 

devido ao envelhecimento, o mesmo foi realizado com base nas análises microscópicas da 

microestrutura e, bem como, da medição de perda de massa. As características da fratura 

foram realizadas através de análises macroscópicas e microscópicas (ótica e MEV). De 

forma geral os laminados compósitos a base de fibras de licuri, apresentaram algumas 

vantagens em suas respostas frente ao envelhecimento ambiental. Essas vantagens são 

evidenciadas no comportamento relacionado à rigidez, bem como, aos processos 

fotoxidação e degradação microestrutural. Entretanto, a integridade estrutural desse 

laminado foi mais afetada para o caso ação de cargas uniaxiais de tração onde foi 

verificada uma menor taxa de retenção de sua propriedade de resistência última. 

Palavras Chaves: Compósitos Poliméricos, Fibras de Licuri, Hibridização e 

Envelhecimento Ambiental Acelerado.
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x Abstract 

ABSTRACT 

 

The gradual replacement of conventional materials by the ones called composite materials 

is becoming a concern about the response of these composites against adverse 

environmental conditions, such as ultraviolet radiation, high temperature and moist. Also 

the search for new composite using natural fibers or a blend of it with synthetic fibers as 

reinforcement has been studied. In this sense, this research begins with a thorough study of 

microstructural characterization of licuri fiber, as a proposal of alternative reinforcement to 

polymeric composites. Thus, a study about the development of two composite laminates 

was done. The first one, involving only the fiber of licuri and the second comprising a 

hybrid composite based of fiber glass – E and the fiber of licuri, in order to know the 

performance of the fiber when of fiber across the hybridization process. The laminates 

were made in the form of plates using the tereftálica ortho-polyester resin as matrix. The 

composite laminate made only by licuri fiber had two reinforcing fabric layers of 

unidirectional licuri and the hybrid composite had two reinforcing layers of unidirectional 

licuri fabric and three layers of fiber short glass-E mat. Finally, both laminates was 

exposed to aging acceleration in order to study the influence of environmental degradation 

involving the mechanical properties and fracture characteristics thereof. Regarding the 

mechanical properties of composites, these were determined through uniaxial tensile tests, 

uniaxial compression and three bending points for both laminates in original state, and 

uniaxial tensile tests and three bending points after accelerated aging. As regards the study 

of structural degradation due to aging of the laminates, it was carried out based on 

microscopic analysis and microstructure, as well as measuring weight loss. The 

characteristics of the fracture was performed by macroscopic and microscopic (optical and 

SEM) analysis. In general, the laminated composites based on fiber licuri showed some 

advantages in their responses to environmental aging. These advantages are observed in 

the behavior related to stiffness as well as the microstructural degradation and photo-

oxidation processes. However, the structural integrity of this laminate was more affected in 

case the action of uniaxial tensile loads, where it was noted a lower rate of withholding his 

last resistance property. 

 

Key Words: Polymeric composites, Licuri fibers and Accelerated Environmental Ageing. 
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1 Introdução 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tem-se buscado desenvolver materiais que estejam de acordo com 

a tendência mundial, ou seja, economicamente viáveis e que ao mesmo tempo 

correspondam às novas exigências tecnológicas e preocupações com o meio ambiente. 

Neste sentido as fibras vegetais despontam como uma alternativa econômica e 

ecologicamente viável, para serem utilizadas como reforços em plásticos (AQUINO, E. M. 

F et al., 2008). 

Materiais tradicionais utilizados já não apresentam todas as propriedades 

necessárias para determinadas aplicações, como em alguns setores da engenharia, que 

necessitam de materiais leves e ao mesmo tempo resistentes (WANG et al., 2005). 

A utilização das fibras vegetais como reforços de compósitos em substituição às 

fibras sintéticas tem se apresentado vantajosa devido aos seus baixos custos, leveza, boa 

tenacidade, boas propriedades térmicas, uso reduzido de instrumentos para o seu 

processamento, além da diminuição do impacto sobre o meio ambiente. Segundo Cao 

(2008), o uso destes reforços ajuda a diminuir a dependência de materiais obtidos a partir 

de fontes fósseis, e ainda a possível redução do acúmulo de material não biodegradável nos 

aterros sanitários. 

Entretanto algumas destas fibras apresentam baixo desempenho mecânico e alta 

absorção de umidade o que dificulta seu uso em elementos estruturais de médio e grande 

porte. Soma-se a isto a mudança das propriedades mecânicas, físicas e químicas destas 

fibras frente à radiação ultravioleta.  

Buscando melhorar o desempenho estrutural bem como sanar a influência das 

intempéries no comportamento destas fibras, novos compósitos a base de uma mistura 

planejada de fibras vegetais com fibras sintéticas estão sendo pesquisados. Os compósitos 

híbridos, como são conhecidos, compensam a baixa resistência e rigidez das fibras vegetais 

através dos reforços sintéticos.  

A fibra de vidro tem sido uma boa alternativa para a hibridização não só pelo seu 

baixo custo como também pelo potencial de aplicações em elementos estruturais. Além 

disso, segundo Bledzik (1999) as fibras de vidro são praticamente impermeáveis à água 

podendo servir como barreira para minimizar o contato das fibras naturais, de natureza 

hidrófila, com a água. 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

2 Introdução 

A compatibilidade do material lignocelulósico com a matriz possui um papel 

fundamental na determinação das propriedades do compósito. Os materiais lignocelulósico 

possuem grupos hidroxilas polares na superfície, devido predominamente, à celulose e à 

lignina, sendo que estes grupos polares têm grande facilidade em interagir com matrizes 

poliméricas polares, como no caso de resinas fenólicas (ROZMAN, 2000). 

Dentre as propriedades de um material polimérico, duas podem ser destacadas 

devido à importância das mesmas: facilidade de fabricação e resistência ao impacto. A 

resistência ao impacto se torna muito importante porque falhas devido às cargas repentinas 

são muito comuns em condições de serviço e ocorrem até mais frequentemente do que 

quando as forças são aplicadas vagarosamente. Isto acontece porque as forças (cargas) de 

impacto são aplicadas tão rapidamente que as relaxações da estrutura molecular não 

acompanham o processo, resultando em fratura ocasionada pela quebra da cadeia e/ou 

separação das interfaces (CLEGG, 1993). 

O presente trabalho de investigação tem como pretensão inicial a utilização de um 

reforço alternativo de origem vegetal que possa se associar de forma compatível às resinas 

poliméricas e consequentemente, novas configurações de compósitos híbridos envolvendo 

esse reforço e fibras sintéticas. Neste contexto, o reforço vegetal a ser estudado é 

caracterizado pela fibra de licuri, sendo a mesma abundante no estado da Bahia e 

originária da palmeira Syagrus Coronata (Martius) Becari.  

A fibra de licuri é obtida da folha da palmeira e possui maleabilidade suficiente 

para ser tecida. Neste sentido, a forma com que a mesma se apresenta neste trabalho é de 

um tecido unidirecional, obtido em tear manual.  

No caso do compósito híbrido a fibra sintética é a de vidro-E. Esses compósitos 

terão suas configurações na forma de laminados estruturais e serão fabricados através do 

processo de laminação manual (hand lay-up) e utilizando a resina poliéster orto-tereftálica 

como matriz. 

A meta final deste trabalho consiste em avaliar os desempenhos mecânicos dos 

compósitos laminados propostos submetido a condições de envelhecimento ambiental, 

sendo este caracterizado pela exposição a raios UV e vapor d’água aquecido. Condições 

ambientais adversas serão aceleradas através do uso de uma câmara de envelhecimento. 

Um estudo comparativo será desenvolvido e tem como base a análise das 

propriedades mecânicas do laminado híbrido e do laminado unicamente de fibras de licuri 

quanto aos estados: natural e envelhecido.  
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O desempenho mecânico dos compósitos (resistência, módulo elástico e 

deformação de ruptura) é determinado a partir dos ensaios mecânicos de tração uniaxial, 

compressão uniaxial e flexão em três pontos. Para o caso dos laminados submetidos ao 

processo de envelhecimento, o desempenho mecânico é avaliado para os carregamentos de 

tração uniaxial e flexão em três pontos. Ainda para o caso dos laminados no estado 

envelhecido, a integridade estrutural dos mesmos é avaliada através do estudo da 

degradação microestrutural, da medida de perda de massa e da retenção de suas 

propriedades mecânicas. 
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4 Objetivos 

OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como meta principal o estudo da influência do envelhecimento 

ambiental na integridade estrutural de dois laminados compósitos a base de matriz 

polimérica, um somente com fibras de licuri e outro híbrido a base de fibras de licuri e de 

fibras vidro-E.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterização microestrutural, física, química e mecânica da fibra de licuri; 

 Desenvolvimento de dois laminados compósitos de matriz polimérica, sendo um 

reforçado somente com tecido unidirecional de fibras de licuri (LCL) e um tipo 

híbrido com camadas alternadas de mantas de vidro e tecidos unidirecionais de 

licuri (LHVL); 

 Caracterização microestrutural dos laminados compósitos LCL e LHVL com o 

objetivo de analisar a qualidade de adesão interfacial; 

 Estudo do desempenho mecânico do laminado compósito LCL (resistência, rigidez 

e fratura) no estado natural mediante os ensaios mecânicos de tração uniaxial, 

compressão uniaxial e flexão em três pontos; 

 Estudo do desempenho mecânico do laminado compósito LHVL (resistência, 

rigidez e fratura) no estado natural mediante os ensaios mecânicos de tração 

uniaxial, compressão uniaxial e flexão em três pontos; 

 Exposição ao processo de envelhecimento ambiental, acelerado através da câmara 

de envelhecimento, dos corpos de prova que serão posteriormente ensaiados à 

tração uniaxial e flexão em três pontos; 

 Estudo da influência do envelhecimento no desempenho mecânico (resistência, 

rigidez, deformação de ruptura e fratura) dos laminados compósitos para os ensaios 

mecânicos acima mencionados; 

 Estudo da influência do envelhecimento na integridade estrutural do laminado 

através do estudo da degradação microestrutural e da perda de massa; 

 Análise comparativa entre as propriedades mecânicas e da característica da fratura 

dos laminados compósitos nas diversas condições em que os mesmos foram 

submetidos. Ressaltando que nesse estudo comparativo será observada tanto a 
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influência do tipo de hibridização quanto o percentual de retenção das propriedades 

mecânicas nos laminados envelhecidos. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

Nos últimos anos, buscou-se desenvolver materiais com combinações específicas de 

propriedades que atendam as novas tecnologias, como por exemplo, na indústria aeronáutica, 

de transporte e até mesmo na espacial. Essas propriedades não podem ser obtidas por 

materiais tradicionais como ligas metálicas, materiais cerâmicos e polímeros, atuando 

isoladamente. Assim, pesquisadores buscam materiais estruturais que possuam, por exemplo, 

baixa densidade associada com bons desempenhos em termos de rigidez, resistência à abrasão 

e a impactos elevados, além de resistentes à corrosão.  

O material compósito é formado por dois ou mais componentes, com identidade 

química e formas diferentes, que se conservam distintos após o processamento e que são 

separados por uma interface bem definida. A adesão entre esses componentes é tal que as 

cargas são transferidas para os elementos de maior resistência mecânica, as fibras, que estão 

geralmente dispersas no componente que atua como matriz (FERRANTE, 2002). 

Os compósitos são materiais de moldagem estrutural, constituídos por uma fase 

contínua conhecida como matriz e que abrange três tipos: cerâmica, polimérica e metálica; e 

por uma fase descontínua ou dispersa chamada de reforço, de carga ou de agregado, 

dependendo do tamanho ou do formato de suas partículas. 

A adesão de um material a outro está associada ao estabelecimento de interações que 

podem ser dos tipos: eletrostáticas, ligações de hidrogênio, ligações covalentes ou forças de 

Van der Walls. A natureza destas interações está associada à afinidade química entre a matriz 

e a fase dispersa. Geralmente as cargas (fase dispersa) apresentam natureza hidrofílica 

enquanto que o polímero (matriz) tem natureza hidrofóbica (NETO, 2006).  

A função da matriz é manter a orientação e espaçamento das fibras, transmitir as 

forças de cisalhamento entre suas camadas para que o compósito resista às dobras e às 

torções, e proteger as fibras do ambiente exterior (MANO, 2003). 

De forma simplificada, o componente matricial serve como meio de transferência e 

homogeneização dos esforços suportados pelos componentes de reforço. As fibras atuam 

como elementos de reforço, com a finalidade de impor obstáculos à propagação de fissuras, 

além de funcionar como ponte de transferência dos esforços, garantindo, assim, uma 

capacidade resistente após a abertura das mesmas. Em compósitos reforçados com fibras, a 
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fratura é retardada. A ruptura torna-se um processo progressivo, pois as pontes de 

transferência formadas pelas fibras absorvem parte das solicitações e originam uma fissuração 

mais distribuída. O que se verifica é que, com o aumento do numero de fibras, a abertura das 

fissuras torna-se menor, reduzindo a área total de fissuração (CAETANO et al., 2004). 

Um dos parâmetros mais importantes em materiais compósitos, com uma ou mais 

fases contínuas é a interface entre o reforço e a matriz, por ser a região onde ocorre o contato 

entre os componentes do compósito. A região interfacial é a primeira responsável pela 

transferência da solicitação mecânica da matriz para o reforço. A adesão inadequada entre as 

fases envolvidas na interface poderá provocar o início de falhas, comprometendo o 

desempenho do compósito. Portanto além das propriedades individuais de cada componente 

do compósito, a interface deve ser a mais adequada possível para aperfeiçoar a combinação 

das propriedades envolvidas. A preocupação com a interface fez com que a tecnologia de 

fabricação de materiais compósitos desenvolvesse processos e/ou produtos para facilitar a 

acoplagem dos componentes na região interfacial (LEÃO, 2008). 

Deste modo, as propriedades dos compósitos são fortemente influenciadas pelas 

propriedades de seus constituintes, pelas distribuições dos mesmos e pela interação existentes 

entre eles, sendo que a finalidade da matriz e do reforço é promover características específicas 

para o material resultante para cada aplicação (PAIVA, 2005).  

Os materiais compósitos podem ser classificados segundo a morfologia de seus 

agentes de reforços como compósitos particulados, com fibras ou fibrosos e estruturais. A 

Figura 1.1 mostra a classificação dos compósitos. 

 

Figura 1.1 – Classificação dos compósitos. Fonte: CALLISTER, 2007. 
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 Compósitos Particulados – Os compósitos particulados são formados por partículas 

de diferentes tamanhos e diferentes formas, dispersas de maneira aleatória na matriz de 

composição (DANIEL, 2006). A figura 1.2 mostra exemplo de compósito particulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Compósito particulado. Fonte: LEPC – UFMG, 2007, apud Leão, 2008. 

 

Os compósitos particulados vêm substituindo gradativamente o ferro fundido na 

fabricação de máquinas ferramentas e de medição por coordenadas, como tornos e 

retificadoras, pois apresentam baixos coeficientes de expansão térmica, menor peso e 

excelentes características de amortecimento de vibrações. Estes compósitos trazem como 

desvantagens, em relação ao ferro fundido, a absorção de umidade e menor módulo de 

elasticidade (MENDONÇA, 2003).  

 

 Compósitos com Fibras ou Fibroso – São constituídos por uma união de fibras 

longas ou curtas como material de reforço em meio de uma matriz atuante.  

As características mecânicas de um compósito reforçado por fibras não dependem 

somente das propriedades destas, mas também de como a carga é transmitida da matriz para a 

fibra, o que resulta na existência de um comprimento crítico da fibra. Também suas 

orientações, umas em relação a outras, influenciam de maneira significativa nas propriedades 

dos compósitos.  

A figura 1.3 mostra exemplo de arranjo de fibras em matriz para compósito fibroso. 
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Figura 1.3 – Exemplo de arranjo de fibras/matriz para compósito fibroso, adaptado de 

(FELIPE (a), 2012). 

 

 Compósitos Estruturais – São constituídos tanto por materiais homogêneos como por 

materiais compósitos cujas propriedades dependem não somente das propriedades dos 

materiais constituintes, mas também do projeto geométrico dos vários elementos estruturais.  

Os compósitos estruturais podem ser de dois tipos: compósito estrutural laminar 

(laminado) e compósito estrutural do tipo sanduíche.  

Os compósitos estruturais laminados são constituídos por um empilhamento de 

camadas (lâminas) ligadas entre si, com as fibras orientadas em diferentes direções. Um 

laminado típico é constituído por várias lâminas, frequentemente idênticas, variando suas 

orientações para melhor atender os requisitos de projeto ou fabricação. As várias combinações 

de orientações, espessuras e materiais de cada lâmina que compõe o laminado fazem com que 

o comportamento deste material possua características diferentes das observadas em cada 

lâmina individual (DIACENCO, 2010). A figura 1.4 mostra um exemplo esquemático de 

compósito laminado. 
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Figura 1.4 – Compósito laminado. Fonte: LEPC – UFMG, 2007 apud Leão, 2008. 

 

Os compósitos estruturais tipo sanduiche são um tipo especial de compósitos, formado 

por um núcleo feito de material em geral de maior rigidez e com boas propriedades a 

compressão, e por camadas externas de materiais compósitos na forma de placas, cujo 

objetivo é o de suporte estrutural, ou seja, com a função de suporte e distribuição da carga a 

ser aplicada. 

A partir da década de 50 as estruturas na forma de sanduiche foram largamente 

utilizadas nas indústrias aeroespaciais e militares; na década de 90 as aplicações destas 

estruturas difundiram-se na indústria de construção civil (MENDONÇA, 2005). A figura 1.5 

mostra um exemplo de configuração do tipo sanduiche e destinada à fabricação de tubulações 

em plástico reforçado. 

 

               Figura 1.5 – Compósito estrutural tipo sanduiche, adaptado de (SILVA, 2008). 
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Com relação à classificação dos compósitos em termos de matriz, pode-se dizer que os 

compósitos podem ser produzidos a partir de matrizes metálicas, cerâmicas ou poliméricas. 

A estrutura e as propriedades da interface matriz/fibra influenciam significativamente 

nas propriedades finais do material compósito. A boa adesão interfacial aumenta a 

transmissão de tensão da matriz para a fibra, aumentando o desempenho mecânico do 

compósito. Caso não haja esta interação, o material estará sujeito a falhas catastróficas, como 

por exemplo, propagação de trincas em maiores escalas. Este fato influencia diretamente na 

escolha dos materiais a serem empregados na composição do compósito, porque a 

combinação de quaisquer fases nem sempre resultará na boa interação da matriz/fibra. 

(ALQURESHI, 1988). 

 

1.1 Materiais Compósitos Poliméricos 

Os compósitos poliméricos surgiram em meados do século XX e faz parte de uma 

classe de material que possuem requisitos sempre considerados em projetos que buscam 

redução de peso, resistência química e elevada resistência mecânica e rigidez. Geralmente as 

fibras utilizadas nesses materiais são de origem sintética o que compromete o meio ambiente 

por não serem biodegradáveis. 

Os compósitos poliméricos são materiais de moldagem estrutural, constituídos por 

uma fase contínua polimérica (plástico) reforçada por uma fase descontínua fibrosa e que se 

agregam físico-quimicamente após um processo de polimerização (curado), ou seja, são 

também denominados de plásticos reforçados com fibras.  

Na moldagem destas duas fases ocorre um “endurecimento” polimérico através de um 

processo de cura, que acopla as duas fases, proporcionando ao material final, propriedades 

especiais que definem sua moderna e ampla aplicabilidade. Propriedades como leveza, 

flexibilidade, durabilidade, resistência, adaptabilidade transformam os compósitos 

poliméricos nos materiais do futuro. 

Existe uma considerável variedade de processos disponíveis para fabricação de 

compósitos de matriz polimérica. Esses processos variam desde simples técnicas manuais até 

métodos automatizados que permitem produzir uma grande quantidade de componentes de 

alta complexidade. A escolha do método utilizado vai depender do custo, da forma do 

componente, do tamanho do lote e do desempenho exigido (FARIA, 2007). 
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Os compósitos poliméricos apresentam inúmeras vantagens em relação aos 

compósitos que possuem outros tipos de matrizes (LEÃO, 2008), como por exemplo: 

 Leveza – devido ao peso específico das resinas e das fibras de reforço; 

 Resistência Química – apresenta excepcional inércia química permitindo sua 

utilização em ambientes agressivos quimicamente; 

 Durabilidade – apresentam alta durabilidade em consequência de sua composição 

e a reticulação polimérica formada durante o processo de moldagem; 

 Resistência Mecânica – podem apresentar alta resistência mecânica devido às suas 

características e a variedade de combinações que podem ser realizadas entre as 

resinas e os materiais de reforço; 

 Resistência às Intempéries – podem apresentar resistência aos efeitos do vento, da 

umidade, do sol e das oscilações térmicas.  Além disso, quando características não 

usuais são requeridas, aditivos como protetores de UV, agentes antipoeira, resinas 

especiais são amplamente utilizáveis; 

 Facilidade na Manutenção – apresentam fáceis e simples técnicas de reparo e 

manutenção: 

 Flexibilidade Arquitetônica – os compósitos poliméricos têm uma grande 

vantagem sobre outros materiais estruturais, pois moldes com formas complexas 

são facilmente adaptáveis aos processos em utilização.  

 

A fase polimérica pode ser constituída por resina termoplástica ou termofixa, sendo 

que a principal diferença entre cada uma está no comportamento destes materiais quando 

aquecidos.  

Os termoplásticos são polímeros capazes de serem moldados por inúmeras vezes. Isto 

acontece devido às suas características de se tornarem fluídos quando aquecidos a uma 

determinada temperatura e depois se solidificarem quando há um decréscimo desta 

temperatura. Por outro lado, os termofixos não são capazes de se tornarem fluídos, pois, 

durante o processo de cura que é normalmente exotérmico, sofre reações químicas 

irreversíveis, com a formação de uma grande quantidade de ligações cruzadas (ligações 

covalentes) entre as cadeias macromoleculares, tornando-se rígidos, infusíveis e insolúveis 

(CANEVAROLO JR., 2006). 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

13 CAPITULO I – Revisão Bibliográfica - Materiais Compósitos 

Várias resinas termoplásticas e termofixas vêm sendo utilizadas como matrizes em 

compósitos. As resinas termofixas mais utilizadas em compósitos de alto desempenho são as 

fenólicas, epóxis, bismaleimidas e poliamidas. Essas resinas exibem alta resistência a 

solventes assim como às temperaturas mais elevadas, dentro da classe dos plásticos. Estima-se 

que mais de três quartos de todas as matrizes de compósitos poliméricos sejam constituídas 

por polímeros termofixos (MATTEWS et al., 1994 apud PAIVA et al., 1999). 

 

1.1.1 Compósitos Poliméricos Reforçados por Fibras 

As fibras são as cargas mais eficazes para melhorar as propriedades mecânicas de 

polímeros. A presença das fibras restringe a deformação da matriz e faz com que as 

solicitações recebidas sejam transferidas da matriz polimérica para as fibras de reforço através 

de tensões na interface. A natureza física e química da superfície da fibra define a 

compatibilidade e a adesão com o polímero, determinando aspectos como à energia livre 

superficial, a molhabilidade e a possibilidade de interação com a matriz ou com agentes de 

acoplamento (TITA et al., 2002; SELKE et al., 2004, KURUVILLA et al., 1999; MEHTA et 

al., 2004). 

Uma classe especial dentro dos compósitos fibrosos são os compósitos reforçados por 

dois ou mais tipos de fibras, ou seja, os compósitos híbridos, podendo apresentar uma grande 

diversidade em suas propriedades. Pesquisas revelam que o comportamento dos compósitos 

híbridos tende a ser a média ponderada das propriedades dos componentes individuais, 

podendo, porém, apresentar um balanço mais favorável entre as vantagens e desvantagens 

inerentes a todos os materiais compósitos (MISHRA, 2003). 

As propriedades mecânicas dos compósitos reforçados com fibras dependem de 

fatores, tais como, orientação das fibras, comprimento, distribuição, interação matriz/fibra, 

fração volumétrica dos componentes da mistura e composição química da matriz e das fibras. 

Os polímeros reforçados por fibras contínuas constituem os de melhor desempenho 

mecânico. As propriedades destes compósitos são altamente anisotrópicas, isto é, apresenta 

alta rigidez e resistência a tração na direção das fibras, porém com baixo desempenho 

mecânico sob tração na direção transversal às mesmas, e neste caso a sua resistência é 

controlada pelas propriedades da matriz (GIRALDI, 2008). 
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Em carregamentos biaxiais, geralmente são utilizados compósitos laminados, 

formados pela união de várias lâminas com diferentes orientações. O desempenho destes 

materiais depende do tipo de fibra e matriz, volume de fibras e sequência de empilhamento 

das lâminas. Os fundamentos da teoria de laminados já estão bem compreendidos e 

estabelecidos (HYER, 1989). 

Os compósitos com fibras descontínuas apresentam menor eficiência do reforço do 

que as fibras contínuas, entretanto, estes materiais oferecem maior facilidade de 

processamento e menor custo. Nos compósitos com fibras descontinuas o carregamento na 

fibra é função de seu comprimento, sendo que seus extremos são pontos concentradores de 

tensão, que induzem tensões cisalhantes na interface (GIRALDI, 2008). 

Os compósitos com fibras descontínuas e alinhadas têm uma eficiência de reforço 

menor que com fibras contínuas. Apesar disso, eles estão se tornando cada vez mais 

utilizados. Fibras de vidro picadas são reforços desse tipo usados com maior frequência, 

contudo, fibras descontínuas de carbono e aramida também são empregadas. Esses 

compósitos com fibras curtas podem ser produzidos com módulo de elasticidade e limite de 

resistência à tração que se aproximam de 90% e 50%, respectivamente, dos seus análogos 

com fibras contínuas. Já os compósitos com fibras descontínuas e aleatórias são aplicados 

onde tensões são totalmente multidirecionais. A eficiência do reforço é de apenas um quinto 

se comparada com a dos compósitos reforçados com fibras contínuas e alinhadas na direção 

longitudinal. Entretanto, nesse caso, as características mecânicas são isotrópicas (FARIA, 

2007). 

Na aplicação em materiais compósitos as fibras podem ser utilizadas de modo disperso 

ou na forma de mantas (com fibras curtas ou longas) e em tecidos.  

O principal efeito esperado no reforço por fibras é o aumento da rigidez (módulo de 

elasticidade) e da resistência mecânica do polímero. Em alguns casos de composição, como, 

por exemplo, os biocompósitos, esse aumento nas propriedades pode não ocorrer já que o 

objetivo central na concepção desse tipo de material é atender a propriedade de degrabilidade 

da maioria deles (RIBEIRO, 2012). 

A figura 1.6 mostra esquematicamente algumas formas de disponibilidade de fibras na 

fabricação de materiais compósitos. 
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Figura 1.6 – Formas de aplicação de fibras na fabricação de materiais compósitos, adaptado 

de (CHOU et al., 1986). 

 

1.1.2  As Fibras Como Reforço 

Fibras de Vidro 

As fibras de vidro como reforço foram às precursoras das aplicações, inovações e 

melhorias tecnológicas no desenvolvimento de compósitos poliméricos. Com o passar do 

tempo outras fibras sintéticas surgiram com perspectivas de substituir com vantagens as fibras 

de vidro. Entre elas destacam-se as de carbono, kevlar e boro (BLASS, 1988). Entretanto 

estas fibras têm um custo mais elevado que as de vidro e, por isto, sua utilização restringe-se 

praticamente a aplicações aeroespaciais e desportivas onde seu alto custo é justificado pelo 

desempenho. 

Muito utilizadas como reforço em matrizes poliméricas, as fibras de vidro, contínuas 

ou descontínuas, se adéquam às várias técnicas de fabricação de compósitos, como também 

são facilmente misturadas à matriz durante o processo de cura. Além disso, quando 

adicionadas a uma matriz polimérica, produz um compósito com resistência específica muito 

elevada. O vidro facilmente estirado na forma de fibras de alta resistência a partir do seu 

estado fundido e quando associado com diferentes polímeros, possui uma inércia química que 
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o torna um compósito útil para aplicações em meio a uma variedade de ambientes corrosivos. 

Estes compósitos apesar de possuírem resistência elevada, são muito rígidos, sendo 

inadequados para algumas aplicações.  

Várias resinas podem ser utilizadas como matrizes em compósitos com fibras de vidro, 

sendo as mais comuns às resinas poliésteres. As fibras de vidro são comumente utilizadas em 

carcaças de meios de transporte automotivos e marítimos, tubulações de plásticos, recipientes 

para armazenamento e pisos industriais. 

A utilização dessas fibras permite também a produção de peças com grande variedade 

de formatos e tamanhos, tais como placas para montagem de circuitos eletrônicos, cascos e 

hélices de barcos, fuselagens de aviões, caixas d'água, piscinas, pranchas de surf, recipientes 

de armazenamento, peças para inúmeros fins industriais em inúmeros ramos de atividade, 

carroçarias de automóveis, na construção civil e em milhares de outras aplicações 

(MATHEUS, 2010). 

Segundo Matheus (2010) a fibra de vidro apresenta as seguintes propriedades: 

 Leveza – Os laminados moldados por contato têm peso especifico 1.4, contra 2.7 para 

o alumínio e 7.8 para o aço. 

 Alta Rigidez Dielétrica – Não conduz corrente elétrica, sendo usado como isolante 

estrutural em condições adversas. 

 Estabilidade Dimensional – As peças de Fiberglass (compósitos à base de fibras de 

vidro) mantêm inalteradas suas formas e dimensões em condições extremas de uso. O 

baixo coeficiente de dilatação térmica, aliado  baixíssima absorção de água permite o 

uso do Fiberglass ao lado de peças metálicas em aplicações sujeitas a grandes 

variações de temperatura e umidade. 

 Resistência a Corrosão – Resistem à corrosão, tendo excepcional resistência a 

ambientes altamente agressivos aos materiais convencionais. A resistência química do 

Fiberglass é determinada pela resina e construção do laminado. 

 Integração de Peças – Permite a moldagem de peças complexas inteiriças, sem 

emendas, juntas, parafusos ou rebites. 

 Moldes Simples e Baratos – Fiberglass pode ser laminado em moldes simples e 

baratos, viabilizando a comercialização de peças grandes e complexas, com baixos 

volumes de produção. Mudanças de projeto são facilmente realizadas nos moldes de 

produção, dispensando a construção de moldes novos.  



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

17 CAPITULO I – Revisão Bibliográfica - Materiais Compósitos 

 Baixo Custo de Acabamento – Geralmente as peças de Fiberglass são moldadas na cor 

desejada, com gelcoat, dispensando pintura de acabamento.  

 Baixo Custo de Manutenção – Os custos de manutenção são baixos devido à alta 

inércia química e relativa resistência às intempéries, inerente ao material. 

A figura 1.7 mostra fibras de vidro utilizadas na obtenção de mantas de fibras curtas 

com distribuição aleatória. Em geral as mesmas apresentam um comprimento de 5,0 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 – Fibras de vidro. Fonte: Site cimentoitambe, 2011. 

 

Consideradas como um dos principais reforços empregados na confecção de materiais 

compósitos, as fibras de vidro ocupam posição de destaque nas indústrias de plástico. 

Comercializados para esta finalidade desde a década de 40, as fibras de vidro têm permitido o 

uso crescente de plásticos reforçados em aplicações antes reservados exclusivamente aos 

metais e suas ligas (AQUINO, 1992; CARVALHO, 1992). 

Segundo Rodrigues (2007), as fibras de vidro são comercializadas de diferentes 

formas, tendo destaque: 

A manta de fibras curtas prensada é mais barata, mas solta "fiapos" durante a 

montagem, enquanto que o tecido, um pouco mais caro, permite um trabalho mais limpo, 

peças mais resistentes e com melhor aparência final. 

Os tecidos de fibra de vidro utilizados para a composição dos plásticos reforçados são 

estruturados nas formas unidirecionais, bidirecionais e multiaxiais em diferentes padronagens 

e diversas gramaturas permitindo grande flexibilidade de aplicação, conciliando leveza, 
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resistência à deterioração química, estabilidade dimensional, propriedades dielétricas e 

resistência à umidade. 

A fibra de vidro é uma boa indicação para a hibridização, pois mostra uma relação 

favorável entre custo e desempenho mecânico. Além disso, pode atuar como barreira química 

prevenindo o contato das fibras naturais, naturalmente hidrofílicas, com a água (DA SILVA et 

al., 2008). As figuras 1.8 (a) e (b) e 1.9 mostram as duas formas mais comuns de 

comercialização da fibra de vidro-E nos plásticos reforçados em geral.   

Figura 1.8 – (a) Tecidos unidirecional, bidirecional e multiaxial de fibras de vidro, (b) 

Tecido bidirecional de fibra de vidro. Fonte: (a) site fazfacil, 2011; (b) site icder, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 – Manta de vidro. Site redelease, 2011. 
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Fibras Naturais 

Além das fibras sintéticas como principal reforço na concepção dos materiais 

compostos fibrosos, as fibras naturais surgem como opção alternativa de reforços para esses 

materiais. A substituição de fibras sintéticas por fibras naturais, mais especificamente as 

fibras vegetais, é uma possibilidade bastante importante, pelo fato desta fibra ser de uma fonte 

renovável, biodegradável e de baixo custo e por provocar menor impacto ambiental 

(MATTOSO et al., 1996). 

Desde os primeiros registros de sua utilização, os compósitos reforçados com fibras 

naturais, ou NFRC (Natural Fibre Reinforced Composites)  se apresentaram como substitutos 

mais eficientes, menos densos e mais facilmente moldáveis para a indústria. Peças de aviões e 

automóveis foram percussoras no emprego deste tipo de material. 

O desenvolvimento de materiais corretos de maneira ecológica e a melhor adequação 

dos processos tem sido uma necessidade para minimizar os problemas ambientais no mundo. 

O uso de matérias-primas de fontes renováveis vem sendo objeto de diversos estudos e 

pesquisas, devido ao seu potencial na substituição de derivados petroquímicos. As fibras 

naturais apresentam um grande potencial de aplicação na indústria automobilística, na área de 

revestimento interno de automóveis, ônibus e caminhões, e construção civil (MOTHÉ et al., 

2004). 

Por serem fonte de recurso natural renovável as fibras naturais apresentam baixo custo, 

são biodegradáveis, recicláveis, não tóxicas e podem ser incineradas. Estão sendo utilizadas 

como reforço em polímeros e substituindo parcialmente as fibras sintéticas como amianto, 

kevlar, boro, carbono, nylon e vidro que, apesar de possuírem boas características mecânicas, 

apresentam um custo elevado, são abrasivas aos equipamentos de processamento, possuem 

alta densidade, não são biodegradáveis, geram produtos com um custo muito alto de 

reciclagem, além de algumas dessas fibras comprometerem a saúde humana (BRAGA, 2010). 

O enorme potencial brasileiro para a produção de fibras naturais entre elas a juta e o 

sisal têm possibilitado que o segmento industrial brasileiro olhe com atenção para as 

vantagens de uso destes materiais. 

As fibras naturais podem ser classificadas em vegetais (compostas basicamente por 

celulose), animais (originárias dos pelos ou da secreção animal, sendo compostas por 

proteínas) e minerais (retiradas de certos tipos de rochas).  
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Tanto polímeros termoplásticos quanto termorrígidos se prestam à mistura com 

fibras vegetais. Desde 1908 se tem notícia dos primeiros materiais compósitos utilizados 

para produção em larga escala, feitos de resina fenólica ou melamínica reforçada com papel 

ou algodão (BLEDZKI; GASSAN, 1999). 

O emprego de fibras lignocelulósicas vem aumentando devido às vantagens que estas 

fibras apresentam em relação às fibras sintéticas, particularmente em relação às fibras de 

vidro. Entretanto, as fibras naturais apresentam grande variabilidade na forma e tamanho da 

seção transversal. Valores nem sempre precisos têm sido reportados devido à dificuldade e 

morosidade de se obter uma amostragem representativa utilizando as técnicas tradicionais de 

análise quantitativa. A microscopia óptica digital permite associar medidas em um grande 

número de campos, com rapidez e confiabilidade (PINTO et al., 2006). 

Outra desvantagem no emprego dessas fibras quer isoladamente, quer como reforço 

em compósitos poliméricos está relacionado à natureza polar e hidrofílica, bem como à 

susceptibilidade destas fibras a ataques de fungos e bactérias. Estas características podem ser 

modificadas por meio de tratamentos físicos ou químicos na superfície das fibras. Também a 

natureza hidrofílica das fibras vegetais resulta em pobre umectação e adsorção de grande parte 

dos polímeros em sua superfície, resultando em fraca adesão interfacial polímero-fibra 

(MARROQUIM, 1994).  

Uma característica intrínseca e muito mais difícil de ser manejada quando se lida com 

materiais de origem natural diz respeito à variabilidade de propriedades. Diferentemente dos 

materiais sintéticos que podem apresentar propriedades com pequenos desvios padrões em 

relação ao valor médio, as propriedades das fibras lignocelulósicas variam em uma ampla 

faixa, pois são influenciadas por diversos parâmetros, que incluem desde o solo onde foram 

plantadas, até a idade da colheita, insolação e extensão do período de chuvas, dentre outros. 

Assim, é comum reportarem-se valores com desvios padrão altos (D’ALMEIDA, 2004).  

Uma importante característica dos compósitos poliméricos é o efeito sinérgico 

observado no sistema, onde as propriedades finais são misturas melhoradas das propriedades 

individuais de seus componentes. Como as fibras vegetais têm, comparativamente, boas 

propriedades mecânicas específicas (resistência/peso, módulo elástico/peso), isto as torna um 

componente viável para aplicação em compósitos (FRANCO & VEJA, 1997). 
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Fibras Vegetais 

As fibras vegetais se apresentam como um material abundante e disponível em 

praticamente todo o mundo, principalmente no Norte e Nordeste do Brasil. 

As fibras são componentes estruturais das plantas utilizados desde a pré-história para 

diversas atividades. Em todas as épocas e culturas, as fibras vegetais foram úteis em 

trançados, fixação, vestuários, adornos, cordoaria, alimentos e outros usos econômicos, 

culturais e arquitetônicos, fundamentais ao desenvolvimento das relações sociais e 

econômicas internas e externas entre povos e culturas. Os barcos de juta dos egípcios e os 

quipos (forma de comunicação “escrita” de alguns povos pré-colombianos, nós codificados 

em cordas de fibras vegetais) certamente foram fundamentais para estas civilizações 

(HENDGES, 2010). 

Os principais componentes químicos das fibras vegetais são substâncias polares, tais 

como a celulose, a hemicelulose (ou polioses) e a lignina, com menores percentuais de outros 

componentes como pectina, cera e substâncias solúveis em água. A composição química varia 

ligeiramente de acordo com a região de cultivo, tipo de solo e condições climáticas. Os 

constituintes menores incluem compostos orgânicos de diversas funções químicas e, em 

menor quantidade, os compostos inorgânicos. Os constituintes solúveis em solventes 

orgânicos, em água, ou ainda em ambos, são normalmente denominados extrativos. Os 

principais constituintes variam dentro de uma faixa relativamente grande e são dependentes 

do tipo de fibra. Em geral, o teor de celulose varia entre 60-80%, o teor de lignina em torno de 

5-20%, enquanto que outras misturas cerca de 20%, exceto para algumas espécies de algodão, 

onde o teor de celulose pode chegar até 95% (LEÃO, 2008). 

Cada fibra lignocelulósica tem uma estrutura de camadas complexas; constituída por 

uma parede fina, que circunda uma parede secundária. A parede secundária é constituída por 

camadas, onde a camada intermediária determina as propriedades mecânicas da fibra e 

consiste em uma série de microfibrilas helicoidalmente formada por longas cadeias de 

celulose e organizada no sentido da fibra (SILVA et al., 2009). 

As propriedades de cada componente químico das fibras vegetais são descritas a 

seguir: 

 Celulose – A celulose é o polissacarídeo mais abundante da natureza, e a molécula 

orgânica mais abundante da face da terra (ROWELL et al., 2005). Sua cadeia é 
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formada por unidades de b-Dglicose, formando um polímero de alto peso molecular 

(300.000 a 500.000 g/mol). É o principal componente da parede celular da fibra, com 

estrutura linear e constituída por um único tipo de unidade de açúcar. 

As cadeias de celulose nas paredes celulares das plantas são arranjadas 

compactamente, de modo que suas fibras apresentam regiões nitidamente cristalinas, 

devido ao elevado número de ligações de hidrogênio que resulta na forte interação 

entre suas moléculas, embora medidas de raios-X indicam que, a cada 600 Ä de 

celulose cristalina, a estrutura apresenta regiões amorfas (PENEDO, 1980). 

 Hemicelulose – Hemiceluloses também são polissacarídeos que diferem da celulose 

por serem constituídas por vários tipos de unidades de açúcares, além de serem 

ramificados e presentes na madeira em menor grau de polimerização (peso molecular 

entre 25.000 e 35.000 g/mol) envolvendo as fibras da celulose. 

As hemiceluloses são intimamente relacionadas com a celulose e contribuem 

com os componentes estruturais da árvore. A principal diferença entre as 

hemiceluloses e a celulose deve-se ao fato de que as hemiceluloses apresentam várias 

unidades de açúcares diferentes de cinco ou seis átomos de carbono (SANTOS et al., 

2001). 

A hemicelulose é o componente responsável pela biodegradação, absorção de 

umidade e degradação térmica da fibra (LEÃO, 2008). 

 Lignina – A lignina (do latim lignum que significa madeira), também conhecida como 

lenhina, é uma molécula tridimensional amorfa observada nas plantas terrestres, em 

associação com a celulose na parede celular, de natureza polimérica e tridimensional, 

com finalidade de conferir rigidez, impermeabilidade e resistência contra ataques 

biológicos aos tecidos vegetais. Esta molécula é o terceiro componente mais 

importante encontrado na madeira, correspondendo a 15 a 35% de seu peso. 

Sua concentração na lamela média é alta e baixa na parede secundária, mas 

devido à sua espessura, pelo menos 70% da lignina está localizada na parede 

secundária. Conclui-se que a lignina é resultante do metabolismo da planta, pois 

quando o processo de lignificação é completado, geralmente coincide com a morte da 

célula, formando o chamado tecido de resistência. 

http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/lignina/
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A lignina se apresenta como o componente mais hidrofóbico da madeira, 

atuando como material cimentante ou adesivo entre as fibras, além de conferir dureza 

e rigidez à parede celular, sendo o último material lignocelulósico a se degradar 

(PETTERSEN, 1984). 

A lignina é formada apenas em plantas vasculares, que desenvolvem tecidos 

especializados em funções como o transporte de soluções aquosas e suporte mecânico. 

Ou seja, possui como função proteger os componentes vasculares da planta, pois reduz 

a permeabilidade da parede celular à água, protegendo a madeira contra 

microrganismos (agindo como um fungicida) e dá suporte para a árvore, suportando 

sua copa a muitos metros de altura (INFOESCOLA, 2011). 

 Extrativos vegetais – Os extrativos são compostos químicos da parede celular, 

geralmente formados a partir de graxas, ácidos graxos, álcoois graxos, fenóis, 

terpenos, esteroides, resinas ácidas, resinas, ceras, e alguns outros tipos de compostos 

orgânicos. Estes compostos existem na forma de monômeros, dímeros e polímeros. 

Em geral, as coníferas têm mais extrativos que as folhosas. A maioria dos extrativos, 

tanto nas coníferas como nas folhosas, está localizada no cerne (heartwood) (sem 

considerar a casca), e alguns são responsáveis pela cor, odor e durabilidade da 

madeira. A diferença qualitativa dos extrativos entre as espécies é baseada na 

quimiotaxonomia, taxonomia baseada nos constituintes químicos (ROWELL et al., 

2005). 

 

Fibras de Licuri 

O licuri (licurizeiro, ouricuri ou coqueiro-cabeçudo) (Syagrus coronata) é uma 

palmeira encontrada a leste do rio São Francisco, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Bahia, 

Sergipe e norte de Minas Gerais, na caatinga e florestas semidecíduas, zonas de transição para 

restinga e cerrado. Possui estipe não perfilhado de 3-10 metros de altura e 15-25 cm de 

diâmetro. Não há entrenós visíveis em seu estipe retangular. Possui cinco fileiras de folhas 

com fibras grossas, chatas na bainha. Seus frutos são elipsoides, amarelados, também 

amarronzados, de 2,5 a 3,0 cm de comprimento, com mesocarpo suculento adocicado 

(LORENZI, 2010). 

http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/lignina/
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O fruto, quando verde, aferventado fornece amêndoas saborosas para fazer cuscuz, 

iguaria típica da culinária nordestina. Os brotos do licuri são consumidos pelos sertanejos, 

sendo a parte mais mole cozida, e a parte mais dura triturada, moída e utilizada como farinha. 

Ele é conhecido como a “árvore salvadora da vida” nas áreas de ocorrência natural 

(BONDAR, 1938). As figuras 1.10 (a) e (b) mostram os frutos do Syagrus coronata. 

 

 

Figura 1.10 (a) e (b) – Frutos do Syagrus coronata. Fonte: Cartilha MEC, 2006. 

 

Por compor a caatinga, onde os grandes períodos secos se alternam com as estações 

chuvosas, esta palmeira suporta bem as secas prolongadas e floresce e frutifica por um longo 

período do ano, fornecendo recursos para a subsistência da população dessas regiões, sendo 

utilizado também para alimentar os animais domésticos bovinos (LORENZI, 1992). Embora 

sua distribuição se estenda até o litoral e cresça bem nas restingas baianas, tem preferência 

pelas caatingas, crescendo em áreas altamente pedregosas e castigadas pelo sol, até áreas com 

melhores condições de solo, tornando-se a vegetação predominante de algumas regiões 

(NOBLICK, 1986). 

 A figura 1.11 mostra a árvore de licuri (Syagrus coronata). As indústrias fabricavam 

óleo de licuri na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia, com destino à produção de saponáceos 

(sabão em pó, detergentes, sabão em barra e sabonetes finos) considerados de alta qualidade, 

(b) (a) 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004451
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visto que o óleo de licuri é considerado o melhor óleo brasileiro para a produção de sabão 

(SANTOS & SANTOS, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 – Árvore de licuri (Syagrus coronata).  Fonte: Cartilha MEC, 2006.  

 

Diversas pesquisas têm sido feitas em relação ao seu fruto, altamente calórico, no setor 

de alimentação, com o objetivo de combate à desnutrição existente na região ou de seu 

emprego como energia alternativa e na produção do diesel, além do desenvolvimento e 

melhorias de máquinas e equipamentos para quebra e beneficiamento do licuri, mas muito 

pouco se conhece sobre as propriedades de suas fibras, principalmente no que diz respeito as 

suas características como reforço (LEÃO et al., 2009).  

O licuri é considerado uma espécie importante no ecossistema que está inserido, pois 

além de possuir alta densidade de indivíduos em suas populações nos ambientes naturais, 

desempenha importante papel na alimentação humana e de animais, visto que é o principal 

alimento da arara-azul, pássaro em extinção. Também suas folhas são muito utilizadas para 

confecção de artesanatos por mulheres e crianças em todo o semiárido. A figura 1.12 mostra a 

fibra do licuri em seu estado natural. 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me004451
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Figura 1.12 – Fibras de licuri (Syagrus coronata). Fonte: Foto da autora, 2007. 

 

 

1.1.3 Matrizes Poliméricas 

As matrizes nos materiais compósitos atuam como um meio de transferência de carga 

para os reforços, através da área de contato entre a fibra e a matriz, protegem o reforço da 

abrasão mútua, danos e meios de degradação, além de dar a forma ao produto final. São 

classificadas em orgânicas (poliméricas), metálicas e cerâmicas, sendo que as matrizes 

poliméricas são as mais utilizadas devido à versatilidade de formulação e baixo custo de 

processamento, quando comparadas com outras matrizes.  

A transferência de tensões entre o polímero e o reforço ocorre através da região de 

contato, denominada interface. Assim, a interface assume papel fundamental nas propriedades 

mecânicas do material final, de modo que uma boa aderência resulta em boas propriedades 

mecânicas, como módulo de elasticidade e resistência mecânica. Esta aderência está 

relacionada com as propriedades químicas dos reforços, bem como com as conformações 

moleculares e constituição química da matriz. 

Os polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular relativa, 

resultantes de reações químicas de polimerização. Estes contêm os mesmos elementos nas 

mesmas proporções relativas, mas em maior quantidade absoluta. Os polímeros são 

macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores (os monômeros). A 

polimerização é uma reação em que as moléculas menores (monômeros) se combinam 
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quimicamente (por valências principais) para formar moléculas longas, mais ou menos 

ramificadas com a mesma composição centesimal. Estes podem formar-se por reação em 

cadeia ou por meio de reações de poliadição ou policondensação. A polimerização pode ser 

reversível ou não e pode ser espontânea ou provocada (por calor ou reagentes) (PORTAL 

SÃO FRANCISCO, 2011). 

O número de vezes que a unidade básica na molécula do polímero é repetida 

representa o grau de polimerização. Normalmente, maiores graus de polimerização asseguram 

melhores propriedades físicas do produto e, por isso, o objetivo da produção de polímeros 

será o de obter os chamados altos polímeros, para materiais plásticos em geral. Entretanto, ao 

contrário do que ocorre com os produtos químicos comuns, os polímeros se constituem, na 

verdade, de uma mistura de moléculas com pesos moleculares variados, estatisticamente 

distribuídos em torno de um valor médio. Assim sendo, também o grau de polimerização é um 

valor médio, que dá uma indicação do comprimento médio das moléculas presentes na resina 

(MANO, 2003). 

Existem inúmeros polímeros naturais. Assim, por exemplo, a celulose é um polímero 

da glicose que se encontra nas plantas. A nitração parcial da celulose com uma mistura dos 

ácidos nítrico e sulfúrico concentrados e o posterior tratamento do produto obtido com 

cânfora origina o celulóide, que é o primeiro plástico de importância comercial, usado para 

películas fotográficas e de cinema (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2011). 

Os polímeros possuem propriedades físicas e químicas muito distintas das que têm os 

corpos formados por moléculas simples. Assim, por exemplo, são muito resistentes à rotura e 

ao desgaste, muito elásticos e resistentes à ação dos agentes atmosféricos. Estas propriedades, 

juntamente com a sua fácil obtenção a baixas temperaturas, têm possibilitado a sua fabricação 

em grande escala.  

 

Classificação das Matrizes Poliméricas 

Os polímeros podem ser agrupados em função do tipo de reação utilizada em sua 

obtenção e quanto à técnica de polimerização empregada. Esses fatores afetam 

significativamente as características dos polímeros produzidos. Existem quatro técnicas 

industriais empregadas na polimerização de um monômero: a polimerização em massa, em 
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dispersão, em suspensão e em emulsão. Cada uma destas técnicas possui condições 

específicas, originando polímeros com características diferentes (BOTELHO, 2006). 

Podem ainda ser classificados quanto ao comportamento mecânico e as características 

tecnológicas (EDUCAR, 2011).  

De acordo com seu comportamento mecânico, os polímeros são divididos em três 

grandes grupos: elastômeros ou borrachas, plásticos e fibras. Em sua aplicação, estes termos 

envolvem a expressão resina. Resina é uma substância amorfa ou uma mistura, de peso 

molecular intermediário ou alto, insolúvel em água, mas solúvel em alguns solventes 

orgânicos, e que, a temperatura ordinária, é sólida ou um liquido muito viscoso, que amolece 

gradualmente por aquecimentos. Todas as resinas naturais são solúveis e fusíveis, e todos os 

polímeros sintéticos que obedecem as condições acima apontadas são também chamados de 

resinas sintéticas.  

 Borracha ou elastômero é um material macromolecular exibindo elasticidade em longa 

faixa, à temperatura ambiente.  

 O termo plástico vem do grego, e significa “adequado à moldagem”. Plásticos são 

materiais que contém, como componente principal, um polímero orgânico sintético e 

se caracterizam porque, embora sólidos à temperatura ambiente em seu estado final, 

em alguns estágios a de seu processamento, tornam-se fluídos e possíveis de serem 

moldados, por ação isolada ou conjunta de calor e pressão. Esse ingrediente 

polimérico é chamado de resina sintética.  

 Fibra é um corpo que tem uma elevada razão entre o comprimento e as dimensões 

laterais, e é composto principalmente de macromoléculas lineares, orientadas 

longitudinalmente.  

As características tecnológicas, que impõe diferentes processos tecnológicos, são à 

base da classificação dos polímeros termoplásticos e termorrígidos. Os polímeros lineares ou 

ramificados, que permitem fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento, são 

chamados termoplásticos. Os polímeros que, por aquecimento ou outra forma de tratamento, 

assumem estrutura tridimensional, reticulada, com ligações cruzadas, tornando-se insolúveis e 

infusíveis, são chamados de termofixos ou termorrígidos (EDUCAR, 2011). 
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Matrizes Termoplásticas e Termofixas  

A principal diferença entre os polímeros termoplásticos e termofixos ou termorrígidos 

está no comportamento destes materiais ante a alta temperatura. 

Os polímeros termoplásticos, sob o efeito de temperatura e pressão, amolecem 

assumindo a forma do molde. Nova alteração de temperatura e pressão reinicia o processo, 

sendo, portanto, recicláveis. Em nível molecular, à medida que a temperatura é elevada, as 

forças de ligação secundárias são diminuídas (devido ao aumento do movimento molecular), 

de modo tal que o movimento relativo de cadeias adjacentes é facilitado quando uma tensão é 

aplicada. Os termoplásticos são relativamente moles e dúcteis e compõem-se da maioria dos 

polímeros lineares e aqueles que possuem algumas estruturas ramificadas com cadeias 

flexíveis (FIGUEIREDO et al, 2006). 

A utilização de matrizes termoplásticas nos compósitos de fibras longas é 

relativamente nova, no entanto, comporta alguns novos desafios tecnológicos e científicos 

uma vez que apresentam uma viscosidade muito mais elevada que os termofixos, tornando 

assim muito mais difícil e complexa a tarefa de impregnação dos reforços bem como a sua 

consolidação. Por essa razão, o êxito da aplicação dos compósitos de matriz termoplástica nos 

mercados comerciais ainda se encontra bastante dependente do desenvolvimento de novos 

processos de transformação e/ou da adaptação dos equipamentos, atualmente usados para a 

produção de compósitos de matriz termofixos, às exigências do seu processamento (SILVA, 

2005). 

As principais vantagens da utilização destes polímeros são o aumento da tenacidade, 

tolerância ao dano e durabilidade e ainda a possibilidade de reprocessamento, reciclagem e 

significativa redução do ciclo de fabrico. Outras vantagens incluem a eliminação das emissões 

de estireno para o ambiente, locais de trabalho muito mais limpos e um importante aumento 

da capacidade de resistência à corrosão. Ultimamente, tem-se também assistido ao 

desenvolvimento de novos polímeros termoplásticos de elevado desempenho que apresentam 

um enorme potencial para aplicações mais exigentes (PARMAX, 2005). Os tipos mais 

comuns de matrizes termoplásticas são: o polipropileno, a poliamida (Nylon) e os 

policarbonatos.  

Os polímeros termofixos ou termorrígidos, sob o efeito de temperatura e pressão, 

amolecem assumindo a forma do molde. Nova alteração de temperatura e pressão não faz 
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efeito algum, tornando-os materiais insolúveis, infusíveis e não recicláveis. Durante o 

tratamento térmico inicial, ligações cruzadas covalentes são formadas entre cadeias 

moleculares adjacentes; essas ligações prendem as cadeias entre si para resistir aos 

movimentos vibracionais e rotacionais da cadeia a temperaturas elevadas, sendo que o 

rompimento destas ligações só ocorrerá em temperatura muito elevadas. Os polímeros 

termofixos são geralmente mais duros, resistentes e frágeis do que os termoplásticos, e 

possuem melhor estabilidade dimensional (FIGUEIREDO et al, 2006).  

As matrizes termofixas são materiais poliméricos, cuja polimerização leva a uma 

estrutura tridimensional. Ocorrem várias ligações químicas covalentes entre diferentes 

cadeias, de modo que não é mais possível ter um escorregamento entre as moléculas. O 

mecanismo de cura processa-se através de combinações químicas com agentes de cura, pela 

ação de catalisadores ou oxigênio do ar. Um ciclo ótimo de cura para qualquer processo é 

determinado empiricamente. Entre as variáveis a serem consideradas incluem-se o tipo e a 

concentração de agentes de cura, acelerador ou catalisador, tempo e temperatura, cura única 

ou com pós-cura e a interação destes fatores. Normalmente a propriedade de cada resina é 

melhorada independentemente e a prática usual é estabelecer condições que resultem em uma 

combinação de propriedades desejada (RODRIGUES, 2007). 

Tradicionalmente, os polímeros termorrígidos (resinas) têm sido empregados para uso 

estrutural em materiais compósitos por apresentarem algumas vantagens em relação aos 

termoplásticos, tais como resistência à fluência e à deformação sob carregamento, alta 

estabilidade dimensional, boas propriedades de isolamento térmico e elétrico e elevada 

rigidez. As resinas termorrígidas mais usadas são os poliésteres, vinil-éster, resinas fenólicas e 

epóxi e respondem por aproximadamente 90% dos sistemas poliméricos utilizados. A tabela 

1.1 mostra um comparativo entre as propriedades dos polímeros termoplásticos e termofixos. 

As principais desvantagens dessas resinas são: apresentam comportamento 

quebradiço, impõe limites no uso pela temperatura, apresentam, em geral, sensibilidade à 

degradação ambiental devido à umidade e sensibilidade à radiação e oxigenação no espaço. A 

principal característica que essas resinas podem levar aos seus compósitos é sua resposta ao 

calor, já que em geral são isotrópicas, não se dissolvendo ao serem aquecidas. No entanto 

perdem suas propriedades elásticas à temperatura de distorção térmica. 
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Tabela 1.1 – Comparação das propriedades dos polímeros termoplásticos e termorrígidos, 

adaptado (SANTOS, 2006). 

POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS POLÍMEROS TERMORRÍGIDOS 

Reciclável mecanicamente Geralmente não reciclável mecanicamente 

Tempo ilimitado de armazenamento Tempo limitado de armazenamento 

Alta viscosidade quando fundido Baixa viscosidade durante o processamento 

Baixa resistência à fluência Alta resistência à fluência 

Temperatura de uso limitada à Tg e Tm. 

Baixa estabilidade térmica e dimensional 

Alta resistência térmica e dimensional 

 

 

Resina Poliéster 

Poliéster é o nome dado a uma categoria de materiais obtidos por meio de uma reação 

de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São polímeros sintéticos 

versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, plásticos, filmes e resinas. 

Dependendo de sua formulação, ausência ou presença de duplas ligações entre átomos de 

carbono (insaturações) que formam sua cadeia molecular, os mesmos podem ser classificados 

em saturados e insaturados. Os poliésteres saturados geram polímeros termoplásticos 

enquanto os insaturados sofrem reações de cura e geram resinas termofixas (RODRIGUES, 

2007).  

As resinas poliéster constituem uma família de polímeros de alto peso molecular, 

resultantes da condensação de ácidos carboxílicos com glicóis, classificando-se como resinas 

saturadas ou insaturadas, dependendo especificamente dos tipos de ácidos utilizados, que irão 

caracterizar o tipo de ligação entre os átomos de carbono da cadeia molecular. Poliéster é um 

termo que significa: poli (muitos, portanto muitos grupos ésteres); éster (é uma função 

química; um éster é obtido através da seguinte reação: ácido + álcool = éster + água). Desta 
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maneira moléculas de biácido e de biálcool originarão várias moléculas formando o poliéster 

(EMBRAPOL, 2011).  

Os poliésteres insaturados mais usados industrialmente podem ser classificados em 

ortoftálicos, tereftálicos, isoftálicos ou bisfenólicos. Essa classificação é feita tomando por 

base os ingredientes usados para fazer essas resinas. Por exemplo, as resinas ortoftálicas são 

feitas com ácido ortoftálico, as isoftálicas com ácido isoftálico e assim por diante. Essas 

resinas têm alto peso molecular e normalmente são sólidas à temperatura ambiente 

(CONFIBRAS, 2011).  

A tabela 1.2 mostra os ácidos e glicóis usados na fabricação de resina poliéster. 

 

Tabela 1.2 – Ácidos e glicóis usados na fabricação de resina poliéster (HOLLAWAY, 1994). 

ÁCIDOS INSATURADOS ÁCIDOS SATURADOS GLICÓIS 

Maleico Ortoftálico Propileno 

Fumárico Isoftálico Etileno 

 

Maleico na forma de anidrido 

maleico 

Hexacloro-endo-metileno-

tetra-hidroftálico (HET ácido) 

Neopentil (NPG) 

Ortoftálico na forma de 

anidrido ftálico 

Dihidróxidodipropóxidobisfenol “A” 

Dibromoneopentil 

 

 

Algumas propriedades das resinas poliéster insaturadas podem ser ressaltadas 

(FIBERCENTER, 2011): 

 Boas propriedades mecânicas, como, tração, flexão e impacto; 

 Não condutor de corrente elétrica; 

 Flexibilidade de projeto, inclusive para modificações posteriores; 

 Estabilidade dimensional; 

 Baixa absorção de água; 

 Resistência à corrosão e oxidação; 

 Nenhuma restrição ao tamanho e formato da peça; 
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 Moldes simples e baratos e de confecção própria; 

 Baixo investimento em equipamentos; 

 Boa relação custo-benefício; 

 Ótimo acabamento superficial; 

 Peças translúcidas. 

 

1.1.4 Processos de Fabricação dos Compósitos Poliméricos 

O desenvolvimento e a maneira com que os diferentes componentes dos materiais 

compósitos são combinados estão intimamente relacionados com seus métodos e processos de 

fabricação. O processo de fabricação a ser utilizado na fabricação de um compósito depende 

do que se quer obter como produto final (formato da peça, dimensão e acabamento) e a escala 

de produção necessária na fabricação. Os tipos de processos mais em uso nos plásticos 

reforçados em função do tipo de molde a ser utilizado: molde aberto ou fechado (LEÃO, 

2008). Processos em molde aberto utilizam, em geral, baixa tecnologia e baixa escala de 

produção. São eles: 

 Laminação manual (Hand Lay Up): Feltros de fibras enrolados, mechas trançadas, 

mantas e outros tecidos de fibras são colocados sobre o molde e impregna-se com 

resina utilizando-se um pincel. Para melhorar o processo de impregnação, são usados 

rolos com o objetivo de eliminar bolhas. O processo continua com a colocação das 

camadas até a obtenção da espessura (ou configuração) desejada para a peça. O 

moldado é curado sem calor nem pressão. 

 Laminação à pistola (Spray Up): Fios cortados e resina são projetados 

simultaneamente em um molde preparado e um rolo é passado para melhorar o 

processo de impregnação (diminuindo a presença de bolhas) e antes que a resina 

endureça. 

 Centrifugação: Misturas de fibras e resina são introduzidas em um molde rotatório e 

curadas "in situ". 

 Enrolamento (Filament Winding): A modelagem é feita através de enrolamento das 

fibras contínuas (roving) sobre molde rotatório. Também podem ser utilizados mantas 

ou tecidos intercalados às etapas de enrolamento do roving. Este processo é bastante 

utilizado na fabricação de peças cilíndricas e tubulações.  
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Os processos em molde fechado são caracterizados pela presença de molde e 

contramolde, bem como pelo uso de alta tecnologia e produção em média e alta escala. São 

eles: 

 Moldagem por compressão: Processo utilizando o pré-impregnado (preg-preg - 

SMC, BMC, HMC, etc.), ou seja, semiprodutos acabados, onde as fibras já se 

encontram previamente impregnadas pela resina ao serem colocadas no molde 

aquecido.  

 Injeção: Processo utilizado para alta produção e na confecção de peças de formas 

variadas. A injeção da resina é feita por pressão em um molde fechado contendo em 

seu interior um reforço pré-formado. Os processos mais conhecidos são: RTM (Resin 

Transfer Molding), RIM (Resin Injection Molding) e R-RIM (Reinforced RIM). 

 Pultrusão: Neste processo fibras impregnadas com resinas são tracionadas através de 

moldes aquecidos, produzindo assim a polimerização da resina. É o processo utilizado 

na obtenção de perfis. 

 

1.1.5 Degradação de Polímeros e Compósitos 

  Dependendo da aplicação do material compósito o estudo da degradação natural é de 

suma importância, principalmente quando a degradação é combinada com calor, radiação 

solar, poluição e cargas estáticas ou de fadiga: condições que induzem ao envelhecimento do 

material com decréscimo das propriedades de resistência e rigidez. 

A degradação ou alteração das propriedades de um polímero é resultante de reações 

químicas de diversos tipos, que podem ser intra ou intermoleculares. Esta degradação pode ser 

um processo de despolimerização, de oxidação, de reticulação ou de cisão de ligações 

químicas. A degradação pode ser causada por eventos diferentes, dependendo do material, da 

forma de processamento e do seu uso (DE PAOLI, 2008). 

A degradação causa uma modificação irreversível nas propriedades dos materiais 

poliméricos, sendo evidenciada pela deterioração progressiva destas propriedades, incluindo o 

aspecto visual. Em alguns casos as reações de degradação podem ser necessárias, como por 

exemplo, para rejeitos poliméricos não recicláveis, como sacos de lixos, fraldas e embalagens 

de curta duração. Porém, em geral, as reações de degradação são indesejáveis (RODRIGUES, 

2007). 
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O tipo de polímero e a sua primeira etapa de vida, a polimerização, irão influenciar a 

estabilidade do material e a sua suscetibilidade a determinados tipos de reações de 

degradação. Na polimerização, o tipo de grupo químico ou resíduo que permanece na cadeia 

polimérica poderá atuar como ligação fraca, facilitando a degradação térmica, ou como 

absorvedor de luz (cromóforo) facilitando a degradação fotoquímica. No primeiro caso o 

efeito vai se manifestar de forma acentuada se houver a formação de peróxidos. No segundo 

caso, se houver a formação de grupos cetonas (DE PAOLI, 2008). 

Com relação ao processamento, pode-se dizer que, em todos os diferentes tipos de 

processamento os materiais poliméricos estarão sujeitos a diferentes esforços que poderão 

causar a degradação ou gerar os grupos químicos que irão iniciar ou acelerar os processos de 

degradação. Esta etapa da “vida” de um artefato polimérico também precisa ser bem 

controlada e, muitas vezes, necessita de aditivos específicos (DE PAOLI, 2008). 

Ainda, segundo De Paoli (2008) existem várias formas de abordar a degradação de 

polímeros, entre elas temos as seguintes: 

 Pelos tipos de reações químicas que ocorrem no início e durante a degradação: cisão 

(ou quebra) de ligações na cadeia principal ou em grupos laterais, reticulação, 

eliminação ou substituição de cadeias laterais, reações intramoleculares, auto- 

oxidação e despolimerização.  

 Pelo processo de iniciação destas reações: térmica, fotoquímica, mecânica, radiação de 

alta energia, química ou stress-cracking.  

Esta divisão visa uma melhor compreensão do processo global de degradação de 

polímeros e suas causas, de modo a entendê-lo e fornecer subsídios para a escolha da forma 

de estabilização de um determinado material em uma aplicação específica. 

Nos compósitos poliméricos pode ocorrer degradação da matriz polimérica, do reforço 

ou do sistema como um todo. Na ausência de luz e à temperatura ambiente, a maioria dos 

polímeros é estável por longos períodos de tempo. No entanto, sob a luz do sol a taxa de 

oxidação dos polímeros é acelerada e este efeito pode ser aumentado pela presença de 

poluentes atmosféricos, como o nitrogênio e óxidos de enxofre, que são componentes 

frequentes da atmosfera industrial. Neste caso, a degradação ocorre devido aos fenômenos de 

fotólise (decomposição química ocasionada pela luz) e fotoxidação (caracterizado em síntese 

pela mudança de cor do produto original) (GRASSE, 1985 apud RODRIGUES, 2007). 
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As fibras vegetais podem sofrer degradação devido a agentes biológicos, meios ácidos 

e alcalinos, absorção de umidade, radiação ultravioleta e temperatura. Os componentes 

lignocelulósicos das fibras vegetais respondem de diferentes formas aos meios citados. O 

processo de degradação fotoquímica por luz ultravioleta (UV), por exemplo, ocorre quando as 

fibras são expostas a ambientes externos (MOHANTY, 2000).  

Estudos recentes mostram que o fenômeno da oxidação depende em muitos casos das 

propriedades da resina da camada exposta ao envelhecimento ambiental e sua intensidade ao 

tipo de reforço, já que o papel da interface fibra/matriz é de fundamental importância. 

(RIBEIRO, 2012; FELIPE (a), 2012; FELIPE (b)., 2012). 

No caso de envelhecimento por absorção de umidade, nos compósitos reforçados por 

fibras vegetais, as moléculas de água absorvidas por estas fibras devido a sua natureza 

hidrófila, atuam como plastificantes interferindo nas fibras, na matriz e na interface 

simultaneamente. Pode ocorrer deslocamento na interface fibra/resina pelo desenvolvimento 

de bolsas de pressão osmótica na superfície da fibra devido ao lixiviamento de substâncias 

solúveis em água da superfície da fibra. Desta forma, a degradação do compósito ocorre não 

apenas pela degradação dos constituintes individuais, matriz e fibra, mas também devido à 

perda da interação entre eles (TWE, 2003). Além de causar à diminuição das propriedades 

mecânicas a umidade pode ainda expor o compósito à ação de bactérias e fungos. 

Para o caso de envelhecimento ambiental, expõe-se o material ao intemperismo em 

estações ambientais localizadas em regiões geográficas com diferentes condições climáticas. 

No entanto, um teste deste tipo normalmente é muito demorado e, como consequência, de alto 

custo. Para evitar este tipo de problema costuma-se fazer ensaios de envelhecimento acelerado 

em equipamentos que simulam o intemperismo, o uso ou o processamento. Alguns segmentos 

da indústria de polímeros possuem ensaios específicos para seus produtos, como é o caso da 

indústria automotiva e as de cabos elétricos e de pneumáticos. É claro que os resultados dão 

apenas uma ideia relativa da estabilidade, mas são extremamente úteis para se ganhar tempo 

antes de programar um envelhecimento natural. De um modo geral, os testes de 

envelhecimento acelerado não substituem os testes de campo (DE PAOLI, 2008). 

Também existem ensaios rápidos de laboratório que são usados para experimentos 

comparativos. Estes ensaios não fornecem resultados para avaliar a durabilidade absoluta de 

um artefato polimérico, mas são excelentes para comparar diferentes formulações. 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

37 CAPITULO I – Revisão Bibliográfica - Materiais Compósitos 

Tanto nos ensaios de envelhecimento ambiental como nos de envelhecimento 

acelerado, é necessário dispor de uma metodologia para acompanhar e avaliar as mudanças 

químicas que ocorrem no polímero em função do tempo de exposição às condições de 

envelhecimento. A metodologia escolhida vai depender somente do tipo de efeito que se quer 

acompanhar, portanto pode ir desde a simples observação visual até o uso das técnicas de 

laboratório mais sofisticadas (DE PAOLI, 2008). 

Dentro da metodologia usada para avaliação da influência do envelhecimento 

ambiental, destaque se dá aos estudos tanto da degradação microestrutural quanto da 

instabilidade dimensional (por exemplo, a perda de massa) do material compósito. (RIBEIRO, 

2012; FELIPE (a), 2012, FELIPE (b), 2012). 

A figura 1.13 mostra o processo de fotoxidação em um biocompósito do tipo 

sanduíche a base de resina náutica reforçada com fibras naturais (juta), submetido ao processo 

de envelhecimento ambiental acelerado. Já a figura 1.14 mostra o mesmo processo de 

fotoxidação ocorrido em laminados híbridos à base de resina poliéster reforçados com fibras 

de vidro-E/fibras Kevlar, também ocorrido durante o ensaio de envelhecimento ambiental 

acelerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 – Fotoxidação de um biocompósito tipo sanduiche a base de resina náutica/fibras 

de jutas: a) Face oposta ao envelhecimento, b) Face envelhecida e c) Espessura do 

CP envelhecido. Fonte: RIBEIRO, 2012. 
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Característica do Envelhecimento 

Número de Dias CMH CTH 
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36 

  

84 

  

 

Figura 1.14 – Processo de fotoxidação. Superfícies expostas ao envelhecimento ambiental 

acelerado. Fonte: FELIPE (a), 2012. 

 

Cada tipo de material polimérico pode sofrer diferentes reações de degradação, 

dependendo da sua estrutura química, do seu modo de processamento e da sua forma de uso.  

Antes de se iniciar a produção de um artefato polimérico é necessário saber (ou simular) o seu 

comportamento, do ponto de vista da estabilidade, nas condições em que será usado. Para 

poder avaliar esta estabilidade, ou mesmo avaliar a eficiência de determinados componentes 

de uma formulação (DE PAOLI, 2008; FELIPE (a), et al., 2012).  

Assim como o processo de fotoxidação, a degradação microestrutural e a instabilidade 

dimensional e sua influência direta no desempenho mecânico do material compósito, 

dependem dos materiais constituintes (fibras e matrizes), da qualidade da interface 

fibra/matriz e bem como do tipo de camada adjacente à camada de incidência direta do 

processo de envelhecimento (RIBEIRO, 2012; FELIPE (a), 2012; FELIPE (b), 2012). A 
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figura 1.15 mostra o fenômeno da degradação microestrutural ocorrido no processo de 

envelhecimento ambiental de um biocompósito na forma de estrutura sanduíche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15 – Degradação em um biocompósito sanduiche a base de resina náutica/fibras de 

juta: a) Face oposta ao envelhecimento; b) Face envelhecida; c) detalhe de 

microfissuras da face envelhecida. Fonte: RIBEIRO, 2012. 

 

1.1.6 Mecanismos de Danos  

O comportamento mecânico dos compósitos poliméricos é caracterizado pela resposta 

que estes materiais apresentam quando submetidos à carregamentos externos. As condições 

do processamento das amostras poliméricas, tratamentos térmicos eventuais e os seus 

formatos, também consideradas variáveis externas, poderão provocar alterações significativas 

estruturais e, consequentemente, interferir no comportamento mecânico dos polímeros e, por 

consequência, dos compósitos obtidos a partir dessas matrizes (COSTA, 2006). 

Em compósitos estruturais, a boa adesão fibra/matriz é essencial para a transferência 

de tensões de cisalhamento e influencia na rigidez, tenacidade e comportamento da falha, 

principalmente em condições ambientais. Neste caso, a interface fibra/matriz tem uma 
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importante função no desempenho do laminado e, por isso, é considerado o terceiro 

componente do compósito. O comportamento da região interfacial ocorre em um plano de 

espessura infinitesimal, separando o reforço da matriz de tal forma que, ao longo de sua 

extensão, a carga é transferida da matriz para a fibra. Nesse caso, durante o carregamento de 

um componente cria-se uma força na superfície da fibra. Se a fibra for suficientemente longa, 

essa força transmitida conduzirá à sua fratura e, em sendo assim, a fibra terá contribuído 

plenamente para a resistência do compósito (FRANCO, 2006). 

O mecanismo de formação e propagação do dano que ocorre durante o carregamento 

dos materiais compósitos ainda não é bem compreendido e alguns pesquisadores tentam 

explicar estes fenômenos para vários tipos de materiais compósitos considerando em alguns 

casos a presença de fibras vegetais e os efeitos como a absorção de umidade como fatores de 

influência para estes mecanismos de dano (SILVA, 2004). Segundo Rodrigues (2007) os 

principais tipos de danos encontrados em compósitos são: 

 

 Fissuração na matriz – ocorrência de uma ou mais fissura na matriz do material 

compósito. Este tipo de dano em uma análise microscópica também é denominado de 

fratura coesiva na matriz. A figura 1.16 mostra a formação e distribuição da fissuração 

na matriz em compósito de resina de poliéster reforçada com fibras de vidro, onde 

essas fissuras podem se propagar tanto longitudinalmente, na direção aplicação da 

carga, quanto transversalmente à mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16 – Fissuração em matriz polimérica. Fonte: BPMCC, 2008. 
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 Ruptura da fibra – ocorrência da ruptura transversal e longitudinal da fibra, sendo 

neste último caso também denominado de fratura coesiva na fibra. As figuras 1.17 e 

1.18 mostram exemplos desses tipos de rupturas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 – Ruptura das fibras de vidro em compósito polimérico, adaptado de (TINÔ, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 – Fissura transversal originando uma fratura coesiva na fibra de curauá (200x), 

adaptado (RODRIGUES, 2007).  
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 Desaderência fibra/matriz – deslocamento na interface entre fibra e matriz. Em caso de 

análise microscópica também definida como fratura adesiva. Vide figura 1.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 – Desaderência na interface fibra /matriz, adaptado de (RODRIGUES, 2007).  

 

 Delaminação – desaderência entre as camadas de um compósito laminado. Vide figura 

1.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20 – Delaminações entre as camadas de fibras. Fonte: BPMCC, 2008. 
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A resistência à tração e principalmente a resistência à compressão dos laminados 

compósitos dependem da forma pré-definida do reforço (tecidos ou mantas) que os compõem. 

É evidente o contraste existente entre a resistência à tração e à compressão da maioria dos 

compósitos, sendo que, na compressão, em grande parte, a resistência e o módulo de 

elasticidade dependem da ocorrência de microflambagem ou dobramento das fibras, que ao 

mesmo tempo estão relacionados ao tipo de disposição das mesmas. Diferenciação é também 

esperada com relação ao mecanismo de dano desenvolvido, em compósitos envolvendo 

diferentes tipos de reforços, já que as diferentes propriedades elásticas constituintes das 

camadas do laminado interferem diretamente na evolução do dano. Isso se deve ao fato de que 

a propagação da fissura tende a seguir um caminho formado por regiões de menor rigidez. No 

caso específico dos laminados compósitos as interfaces entre as camadas constituintes dos 

mesmos podem impedir ou facilitar o desenvolvimento do dano (SILVA, 2004). 

Entretanto, os danos nem sempre são visíveis, mas podem reduzir a resistência do 

componente significativamente. Com a implantação dos compósitos avançados em setores de 

alta importância, torna-se fundamental o conhecimento dos mecanismos de danos e como se 

comportam na estrutura do material (FRANCO, 2006). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo é apresentada inicialmente uma exposição de todos os materiais a serem 

utilizados na obtenção dos laminados compósitos, ressaltando a confecção dos tecidos de fibra 

de licuri. Em seguida se expõe todos os ensaios realizados e necessários à análise 

microestrutural da fibra de licuri, à caracterização da mesma em termos da determinação de 

suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. Na sequência apresentam-se com detalhes 

todos os procedimentos usados na obtenção dos laminados compósitos, ressaltando os 

materiais e métodos utilizados nesse processo. Por fim é apresentada toda metodologia 

referente aos ensaios mecânicos e de envelhecimento ambiental acelerado, como também das 

análises envolvendo as características de fraturas. 

2.1 Materiais 

Os materiais compósitos idealizados têm as formas estruturais de laminados sendo um 

com duas camadas de tecido unidirecional de licuri (LCL) e o outro híbrido com cinco 

camadas com distribuição alternadas (objetivando a simetria do laminado) sendo três de 

manta de fibras curtas de vidro-E e duas camadas de tecido unidirecional de fibras de licuri 

(LHVL). 

A manta de fibras de vidro utilizada é de fabricação industrial, enquanto que o tecido a 

base de fibras de licuri foi obtido com utilização de um tear manual. A figura 2.1 mostra a 

manta de fibras curtas de vidro-E utilizada na confecção do laminado compósito híbrido. As 

mesmas apresentam em média um comprimento de 5,0 cm. 

As fibras de licuri utilizadas foram tratadas com o composto químico Hexano PA para 

total retirada da cera com intuito de melhoria no processo de impregnação das mesmas, 

quando da confecção do laminado, e separadas em mechas de aproximadamente 0,4 gramas, 

utilizando-se para tanto uma balança digital Radwag. 

Na confecção do tecido os fios são formados por um conjunto de fibras entrelaçadas, 

que formam um cilindro de diâmetros irregulares ao longo do seu comprimento. Essa grande 

irregularidade nos diâmetros torna imprecisa a medição a olho nu ou, mesmo, com o auxilio 

de aparelhos micrométricos. 

Para classificar os fios, estabelecendo as necessárias diferenças entre os mesmos e 

servindo de orientação nas transações comerciais, no seu uso para a fabricação de 
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determinado tecido ou na comparação de um fio com outro, foi então criada uma forma de 

expressar, o diâmetro do fio, denominado "titulação" de fios ou "numeração" de produtos de 

fiação, uma vez que o mencionado processo se estende também aos demais produtos, tais 

como mantas, fitas, pavios, filamentos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.1 – Manta de fibras curtas de vidro-E. 

 

Os tecidos de reforços são caracterizados pela sua gramatura, ou seja, sua densidade 

superficial, que se expressa em gramas por metro quadrado (g/m
2
). A gramatura obtida no 

tecido de licuri utilizado neste trabalho foi de 418,27 g/m
2
, enquanto que a manta de fibras de 

vidro-E foi de 450 g/m
2
. A figura 2.2 mostra o tecido unidirecional confeccionado com fibras 

de licuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.2 – Tecido unidirecional de fibra de licuri. 
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Os laminados compósitos foram confeccionados na indústria Tecniplast Indústria e 

Comércio Ltda. através do processo de laminação manual (hand lay-up). Ambos os tecidos de 

reforços foram impregnados pela resina de poliéster orto-tereftálica Novapol L120, sem o uso 

adicional de estireno. Como agente catalisador (cura a temperatura ambiente) foi usado o 

metil-etil-cetona (MEKP). A tabela 2.1 mostra as especificações técnicas da resina fornecidas 

pelo fabricante. 

 

Tabela 2.1 – Especificações técnicas da resina de poliéster Novapol L-120 

DESCRIÇÃO UNIDADE ESPECIFICAÇÕES 

Viscosidade Brook (SPD 2/60 rpm) cP 250-350 

Densidade volumétrica à 25 °C g/cm3 1,12 

Gel Time (1% MEKP) à 25 °C min 9-13 

Pico Exotérmico °C 150-190 

Índice de Acidez Mg KOH/g Máximo 30 

 

As figuras 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 mostram algumas das etapas relacionadas com a 

confecção do laminado compósito híbrido LHVL após a preparação do molde com a 

aplicação de um filme desmoldante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Impregnação da primeira camada de manta de vidro-E. 
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Figura 2.4 – Colocação da segunda camada do laminado – Tecido de fibras de licuri. 

 

Figura 2.5 – Impregnação do tecido de fibras de licuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Colocação do filme de acabamento superficial na última camada do laminado. 
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Os laminados LCL e LHVL em sua concepção final são mostrados na figura 2.7. Os 

mesmos apresentaram dimensões de aproximadamente 40 cm de largura e 50 cm de 

comprimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Laminados compósitos LCL e LHVL. 

 

As configurações dos laminados compósitos são mostradas nas figuras 2.8 e 2.9. 

Ressalta-se aqui que a camada referente à resina é meramente ilustrativa já que a mesma é 

absorvida pelos tecidos de reforços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.8 – Laminado compósito reforçado com tecido unidirecional de licuri – LCL. 

Tecido de Licuri Resina 

Laminado LCL Laminado LHVL 
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Para o laminado compósito híbrido reforçado com manta de fibra de vidro-E e tecido 

unidirecional de licuri – LHVL - a configuração resultante ficou: 

[MV/TL/MV/TL/MV/TL/MV], onde MV e TL significam manta de fibras curtas de vidro-E 

(50 mm de comprimento e uma gramatura de 450 g/m
2
) e tecido unidirecional de fibras de 

licuri (400 mm de comprimento e gramatura de 418,27 g/m
2
), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Laminado compósito híbrido reforçado com manta de fibra de vidro e tecido 

unidirecional de licuri – LHVL. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Caracterização da Fibra de Licuri 

Devido a pouca literatura encontrada sobre as propriedades físicas, químicas e 

mecânicas da fibra do licuri houve a necessidade da caracterização da mesma. As fibras de 

licuri foram caracterizadas através de ensaios de tração, análise por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), termogravimetria (TG), análise térmica diferencial (DTA), além da análise 

química das fibras (constituição).  

 Geometria das Fibras – Na determinação do diâmetro da fibra foi utilizado um 

micrometro de engrenagem (Mitutoyo) com resolução de 0,01 mm, sendo feitas três 

medidas ao longo do comprimento das fibras, num total de quinze fibras. Como este 

Resina Manta de Vidro Tecido de Licuri 
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método apresentou pouca variação, foi calculada a média aritmética dos diâmetros 

cada fibra e depois considerados a média dos diâmetros de todas as fibras. 

Os comprimentos das fibras foram medidos através de uma trena com 

resolução de 1,0 mm, sendo medidas 15 fibras e determinadas às faixas de variação 

dessa dimensão. 

 Massa Específica ou Densidade Volumétrica – Para a determinação da massa 

específica das fibras de licuri foi utilizado um recipiente graduado sendo utilizados 

aproximadamente 5,0 g de fibras secas em estufa a 105 ± 3 °C para cada amostra. A 

metodologia consistiu em cortar as fibras em comprimentos médios de 30 mm para 

melhor introdução através do gargalo do recipiente e secá-las em estufa até a 

constância de massa, ou seja, até que duas pesagens consecutivas, espaçadas de 2 

horas, não apresentassem variação de massa de mais de 0,1%. O recipiente foi 

preenchido com um determinado volume de água ficando as fibras imersas por 24 

horas para que o aumento no volume da água fosse determinado, permitindo, assim, 

que os vazios das fibras fossem ocupados pela água. A figura 2.10 mostra o ensaio 

para a determinação da densidade volumétrica da fibra de licuri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Ensaio para a determinação da densidade volumétrica. 

 

O teste foi realizado em três amostras e a massa específica da fibra (µ) foi obtida 

através da equação 2.1 sendo mfi a massa de fibras secas e Δv a variação de volume da 

água contida no recipiente graduado.   



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

51 CAPÍTULO II – Materiais e Métodos  
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                                                              (2.1) 

 Teor de Umidade – Como os materiais lignocelulósicos são altamente higroscópicos 

é muito importante à determinação do teor de umidade dos mesmos. Conforme norma 

(ABTCP M1), para determinação do teor de umidade das fibras de licuri quando 

expostas ao ar, no ambiente do laboratório, as fibras foram cortadas em um 

comprimento de cerca de 30 mm e expostas ao ar por 24 horas, sendo então 

determinado o peso das fibras secas ao ar (Pa), através de uma balança eletrônica, com 

precisão de 0,0001 g. A seguir as fibras foram secas em uma estufa a temperatura de 

105 ± 2°C até a constância de peso (aproximadamente por 24 horas), o sistema foi 

resfriado até a temperatura ambiente em um dessecador e novamente foi determinado 

o peso das fibras secas (Pe). A figura 2.11 mostra o ensaio para a determinação do teor 

de umidade da fibra de licuri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Ensaio para a determinação do teor de umidade. 

 

O teste foi realizado em duas amostras e o teor de umidade das fibras secas ao 

ar (H) foi calculado em percentual pela equação 2.2 onde Pa é o peso de fibras seca ao 

ar e Pe o peso de fibras secas em estufa.  
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 Absorção de Água – Na determinação da absorção de água pelas fibras de licuri, 

amostras foram secas em estufa a 105 ± 3ºC até a constância de peso. As fibras secas 

foram transferidas para um dessecador, resfriadas até temperatura ambiente, e 

determinado o peso das fibras secas (Pe) através de uma balança eletrônica, com 

resolução de 0,0001 g, sendo em seguida imersas em água. A seguir foram feitas 

várias determinações do peso em intervalos de 5,0 minutos, 30 minutos, 1 hora e 2 

horas. Procedeu-se então determinações em intervalos de 24 horas até o sexto dia. Em 

seguida, em intervalos de 48 horas, até atingir o ponto de saturação. O excesso de água 

das amostras foi retirado com um papel absorvente. O ponto de saturação foi 

determinado quando o peso da amostra atingiu valor constante. Para o cálculo da 

absorção de água (A) em percentual, foi utilizada a equação 2.3 onde Put é o peso 

úmido das fibras em gramas no tempo t e Pe é o peso das fibras secas em estufa, em 

gramas. 
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 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) – A superfície das fibras previamente 

recobertas com ouro foi analisada em um microscópio eletrônico de varredura 

(Shimadzu SS-550) no sentido longitudinal e transversal. Foram utilizadas fibras in 

natura, fibras lavadas em água corrente e fibras tratadas com etanol/tolueno para a 

retirada da cera. 

 Análise Química – A superfície das fibras apresenta ceras e outras substâncias 

incrustantes como hemicelulose, lignina e pectina que forma uma camada externa 

espessa (REDDY and YANG, 2005). As ceras fornecem uma camada de proteção na 

superfície das fibras, aumentando a oleofilicidade e hidrofobicidade das superfícies. 

Conduziram-se análises para a determinação do teor dos constituintes principais, ou 

seja, extrativos, lignina, celulose, hemicelulose e cinzas apenas para a fibra de licuri 

neste trabalho. Análises complementares como: solúveis em água fria e teor de ceras 
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foram realizados para verificar se há interferência de solúveis nos dados de sorção 

(sistema estático e agitado) e para justificar a impermeabilidade das fibras por água. 

a) Teor de solúveis em água fria – Os solúveis em água fria incluem os sais orgânicos, 

açúcares, resinas e taninos. De acordo com a norma TAPPI T1 m-59, a amostra 

contendo aproximadamente 2,0 g de fibra seca, foi pesada através de uma balança 

eletrônica, com precisão de 0,0001 g e transferida para béquer de 400 ml contendo 300 

ml de água destilada. O sistema foi mantido sob agitação constante por 48 horas à 

temperatura ambiente e o conteúdo do béquer foi transferido quantitativamente para 

um cadinho filtrante previamente tarado. As fibras livres de solúveis em água fria 

foram lavadas com aproximadamente 150 ml de água destilada, por sucção. O material 

foi seco em estufa a 105 ± 3 ºC até peso constante. As fibras secas e livres de solúveis 

em água fria foram transferidas para um dessecador, resfriadas até temperatura 

ambiente e pesadas.  

  As figuras 2.12 (a) e (b) mostram o ensaio para a determinação do teor de 

solúveis em água. 

 

 

Figura 2.12 (a) e (b) – Ensaio para a determinação do teor de solúveis em água fria. 

 

(a) (b) 
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Os testes foram realizados sendo que o cálculo, em percentual, do teor de solúveis em 

água (S) foi realizado utilizando a equação 2.5 onde Pe é o peso das amostras antes da 

imersão e Pf o peso das amostras após a imersão. 
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b) Teor de extrativos – O objetivo deste experimento, além de determinar o teor de 

extrativos que devem ser removidos antes de qualquer análise química, foi preparar a 

chamada “Fibra livre de extrativos”. A metodologia utilizada foi baseada na norma 

TAPPI T264 om-88 na qual uma amostra de aproximadamente 10 g de fibra seca em 

estufa a 105 ± 3 ºC foi submetida a uma sequencia de extração em tubo de soxhlet em 

etanol / tolueno (1:2) e etanol durante 6h e 4h, respectivamente, seguido da extração 

durante 1 h com água quente por imersão. O etanol/tolueno foi usado para substituir o 

etanol/benzeno, devido às características cancerígenas do benzeno. O etanol/tolueno 

extrai graxas, óleos, gorduras, ceras, compostos insolúveis em éter etílico, algumas 

resinas e, possivelmente, algumas gomas. Água quente foi usada para extrair taninos, 

gomas, açúcares, amido e pigmentos (KLOCK e MUÑIZ, 1999 apud LEÃO, 2008). O 

material resultante foi seco em estufa a 105 ± 3 ºC até peso constante. As fibras secas 

e livres de extrativos foram transferidas para um dessecador, resfriadas até 

temperatura ambiente e pesadas.  

 O teste foi realizado em duas amostras e o cálculo, em percentual, do teor de 

extrativos (E) foi realizado conforme a equação 2.6 onde Pe é o peso das fibras antes 

da extração e Pn o peso das fibras após extração. 
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 As figuras 2.13 (a) e (b) mostram o ensaio para a determinação do teor de 

extrativos da fibra de licuri. 

 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

55 CAPÍTULO II – Materiais e Métodos  

  

Figura 2.13 (a) e (b) – Ensaio para a determinação do teor de extrativos. 

  

c) Teor de cera – As ceras formam uma camada de proteção nas fibras (AZIZ e 

ANSELL, 2004) que confere um caráter oleofílico e hidrofóbico nas superfícies 

(JOHNSON et al., 1973). As ceras são constituídas de diferentes tipos de alcoóis, os 

quais são insolúveis em água e em diversos ácidos (palmítico, oleaginosos, esteárico), 

porém podem ser extraídos com solventes orgânicos.  

 A remoção de ceras se deu pela extração em soxhlet em um procedimento 

semelhante ao dos extrativos, porém com uso do metanol-tolueno em um reciclo 

durante 24 h. (BLEDZKI e GASSAN, 1999). Uma amostra de aproximadamente 4,0 g 

de fibra seca foi submetida a uma extração em tubo de soxhlet em metanol / tolueno 

(1:2) em reciclo durante 24h. O material resultante foi seco em estufa a 105 ± 3 ºC até 

peso constante. As fibras secas e livres de ceras foram transferidas para um 

dessecador, resfriadas até temperatura ambiente e pesadas.   

 O teste foi realizado em duas amostras e o cálculo do teor de cera (C) em 

percentual foi realizado conforme a equação 2.7 onde Pe é o peso das fibras antes da 

extração e Pm o peso das fibras após a extração. 
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As figuras 2.14 (a) e (b) e 2.15 mostram o ensaio para a determinação do teor 

de cera da fibra de licuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.14 (a) e (b) – Ensaio para a determinação do teor de cera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 – Ensaio para a determinação do teor de cera. 

 

(a) (b) 
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d) Teor de lignina – A lignina se caracteriza pela sua relativa resistência a agentes 

oxidantes e susceptibilidade à hidrólise alcalina. No método de determinação da 

lignina klasson (norma TAPPI T222 m-88), os carboidratos da amostra livre de 

extrativos são hidrolisados por ácido sulfúrico (H2SO4) a 72%, e a lignina insolúvel no 

ácido é filtrada, e posteriormente seca e pesada. A uma amostra de aproximadamente 

1,0 g de fibras secas e livres de extrativos foram adicionados 15 ml de ácido sulfúrico 

a 72% e após 24h á temperatura ambiente adicionou-se 560 ml de água destilada e 

levou-se o sistema a refluxo por 4h. A lignina insolúvel no ácido foi filtrada em funil 

de vidro sinterizado, previamente tarado, e lavada varias vezes com água destilada. 

Em seguida foi seca em estufa a 105 ± 3 °C até a obtenção de um peso constante. 

Depois foi transferida para um dessecador onde foi resfriada até temperatura ambiente 

para ser pesada. 

As figuras 2.16 e 2.17 (a) e (b) mostram o ensaio para a determinação do teor 

de lignina da fibra de licuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 – Ensaio para determinação do teor de lignina. 

 

O teste foi realizado em duas amostras e o cálculo, em percentual, do teor de 

lignina (L) foi realizado conforme a equação 2.8 onde Pl é o peso da lignina obtida e 

Pio peso inicial da amostra.  
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Figura 2.17 (a) e (b) – Ensaio para a determinação do teor de lignina. 

 

e) Teor de Cinzas – A determinação de componentes inorgânicos (K, Ca, Si e Mg), 

reportada como teor de cinzas, pode ser aplicada para todos os tipos de madeiras e 

fibras. 

O teor de cinzas das fibras de licuri foi determinado de acordo com a norma 

TAPPI T15 m-58, expresso em porcentagem de peso da amostra seca em estufa. Uma 

amostra de aproximadamente 1,0 g de fibra de licuri foi pesada em cadinho de 

porcelana previamente tarado a 600 °C. Aqueceu-se o cadinho em placa de 

aquecimento para promover a carbonização da amostra e levou-se o sistema ao forno 

mufla onde permaneceu por 4h a uma temperatura de 600°C. As amostras calcinadas 

foram transferidas para um dessecador onde foi resfriada até temperatura ambiente 

para ser pesada.  

O teste foi realizado em duas amostras e o cálculo do teor de cinzas (Tc) em 

percentual foi realizado conforme a equação 2.9 onde Ptcé o peso das cinzas e Py o 

peso da amostra.  

(a) (b) 
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f) Teor de Celulose – A determinação do teor de celulose foi feita de acordo com o 

descrito nas normas ABTCP – TAPPI 2000, denominado Método do ácido nítrico.  

A uma amostra de aproximadamente 1,0 g de fibras de licuri secas e livres de 

extrativos foi adicionada de 25 ml de uma solução de ácido nítrico-ácido acético (90 

ml de ácido nítrico + 732 ml de ácido acético glacial gerando 1,0 L de solução 

aquosa.) e levada a refluxo por 25 minutos em temperatura de 120°C. O sistema foi 

resfriado até temperatura ambiente e o resíduo de celulose foi filtrado á vácuo em 

cadinho de placa sinterizada previamente tarado, lavado com 500 ml de água quente e 

em seguida com 25 ml de etanol, seca em estufa a 105 ± 3° C até peso constante e 

transferido para um dessecador onde foi resfriado até temperatura ambiente para ser 

pesado.  

As figuras 2.18 (a) e (b) mostram o ensaio para a determinação do teor de 

celulose da fibra de licuri.  

 

 

Figura 2.18 (a) e (b) – Ensaio para a determinação do teor de celulose. 

(a) (b) 
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O teste foi realizado em três amostras e o cálculo, em percentual, do teor de 

celulose (α) foi realizado conforme a equação 2.10 onde Pα é o peso da celulose 

encontrada e Px o peso inicial da amostra.     
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P                                              (2.10) 

 

g) Teor de Hemicelulose – A holocelulose corresponde à fração de celulose e 

hemicelulose juntas. Neste trabalho para determinação da hemicelulose foi utilizado o 

método descrito TAPPI T19 om-54 para determinação da holocelulose, determinou-se 

a celulose, e por diferença a hemicelulose. 

Pesaram-se três amostras de 3g de fibra moída e seca em erlenmeyers de 250 

ml. Adicionou-se 120,0 ml de água destilada, 1,0 ml de ácido acético e 2,5 g de clorito 

de sódio. Cobriram-se os recipientes com erlenmeyers de 150 ml e aqueceu-se a 

mistura à temperatura 70 
0
C. Após 1h, adicionou-se 1,0 ml de ácido acético glacial e 

2,5 g de clorito de sódio. Repetiu-se o procedimento. Ao final de 3h a mistura foi 

resfriada para temperatura abaixo de 10 
0
C. A mistura foi filtrada em funil de vidro 

sinterizado previamente tarado. Lavou-se com água até o filtrado sair incolor e com 

pH igual ao da água utilizada. Em seguida lavou-se com três porções de metanol 

(Synth) e secou-se em estufa à vácuo à temperatura de 50 
0
C. Transferiu-se o filtrado 

para o dessecador e pesou-se até atingir massa constante.  

O cálculo, em percentual, do teor de holocelulose (Z) foi realizado conforme a 

equação 2.11 onde m1 é a massa de hemicelulose encontrada e m2 a massa inicial da 

amostra. 

                                        Z = 
  

  
                                                       (2.11) 

 

h) Análises Térmicas– Nas análises térmicas foram utilizadas amostras de fibras de 

licuri secas e verdes com o intuito de observar se as amostras apresentavam alguma 

diferença de comportamento. 

(1) Termogravimétrica (TG) – O ensaio de TG foi definido para as seguintes 

condições: 
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a. Detector – TGA - 50H 

b. Célula – Platinum 

c. Atmosfera – Ar 

d. Taxa – 50.00 ml/min. 

e. Taxa temperatura – 10 
o
C/min. 

f. Faixa de ensaio – 0
o 
até 500 

o
C 

g. Peso – 6.801 mg para fibra de licuri seco e 4.452 mg para a fibra de licuri 

verde. 

 

 (2) Análise Térmica Diferencial (DTA) – O ensaio de DTA foi definido para as 

seguintes condições: 

h. Faixa de temperatura – 0 a 500 
o
C 

i. Atmosfera – ar ambiente (50 cc/min.) 

j. Taxa de aquecimento – 10 
o
C/min. 

k. Peso – 6.700 mg para a fibra de licuri seca e 4.502 mg para a fibra de licuri 

verde  

 

i) Ensaio de Tração Uniaxial– O ensaio à tração em fibras vegetais não é, ainda, 

normalizado devendo ser levado em consideração à influência do comprimento da 

fibra e a variabilidade de diâmetro ao longo da mesma na análise dos resultados.  

Neste trabalho quinze fibras, com o comprimento de 200 mm, foram ensaiadas 

a uma velocidade de ensaio de 10 mm/min. para determinação da resistência à tração. 

No ensaio foram seguidas algumas recomendações da norma ASTM D3822-96. 

Determinou-se a resistência à tração em cada fibra colocando-a em uma 

moldura confeccionada em papel (figura 2.19), onde existe um orifício alongado que 

conteria o comprimento da fibra a ser tracionado.  

A fibra foi colada à moldura através de fita adesiva tomando-se o cuidado de 

utilizar um comprimento aderido que promovesse uma ancoragem suficiente e 

garantisse que somente seriam transmitidos, ao seguimento livre, esforços de tração. A 

utilização da fita adesiva também serviu para evitar o dilaceramento da fibra pela 

pressão exercida pelas garras da máquina de tração. Em seguida, o conjunto foi fixado 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

62 CAPÍTULO II – Materiais e Métodos  

às garras da máquina e cortou-se lateralmente a moldura para que a carga de tração 

aplicada atuasse somente na fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.19 – Corpo de prova com uma única fibra de licuri. 

 

As figuras 2.20 (a) e (b) mostram o conjunto afixado à máquina e o ensaio de 

tração de uma fibra de licuri, respectivamente. O equipamento utilizado foi um sistema 

de ensaios Emic DL 2000. 

 

Figura 2.20 – Ensaio de tração: (a) conjunto afixado à máquina; (b) ensaio de tração em uma 

fibra de licuri. 

 

(a) (b) 
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2.2.2 Determinação da Densidade Volumétrica dos Compósitos  

A densidade volumétrica dos vários compósitos foi obtida, segundo norma ASTM 

D792-2000, através do método de imersão dos corpos-de-prova, num total de 05 amostras de 

25 mm de comprimento por 25 mm de largura de cada laminado. 

As amostras foram pesadas individualmente em uma balança eletrônica digital 

Radwag com capacidade máxima de 220 g e resolução de 0,1 mg como também o afundador, 

arame fino responsável pelo suporte das amostras. Em seguida um béquer contendo água 

destilada foi colocado na balança e a mesma zerada. Cada amostra foi mergulhada na água e 

novamente pesada conforme figura 2.21. 

A densidade volumétrica dos laminados foi calculada conforme equação 2.12, onde c é 

o peso da amostra seca (g), w o peso do afundador da amostra imerso em água sem a amostra 

(g), d o peso do fio com a amostra imersos em água (g), D a densidade volumétrica do em 

laminado em gramas por centímetros cúbicos (g/cm³) e 0, 9975 é o valor da densidade da 

água a 23°C, temperatura na qual foi realizado o ensaio. 

 

                                        
       

     
                                                                   (2.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21– Ensaio de densidade. 
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2.2.3 Ensaio de envelhecimento 

 Oito corpos de prova de tração e oito corpos de prova de flexão de cada tipo de 

compósito (LCL e LHVL) foram submetidos a ensaio de envelhecimento acelerado com o 

intuito de avaliar a influência do meio ambiente na degradação das propriedades mecânicas 

dos mesmos.  

 Para tanto os CP’s foram colocados em uma câmara sob a ação de raios UV e vapor 

d’água aquecido, funcionando em ciclos alternados diários e intermitentes. Os ciclos foram 

de 18 horas de radiação UV e 6 horas de vapor d’água aquecido, num total de 2016 horas 

conforme norma ASTM G-53-96.  

 A geração de radiação UV na câmara de envelhecimento se dá a partir de quatro 

lâmpadas fluorescentes do fabricante Reflexpower, com uma potência de 80 W cada uma, 

produzindo radiação UV do tipo A. Para a produção de vapor aquecido na câmara utilizam-se 

resistências elétricas posicionadas em dois reservatórios contendo água, que quando aquecidas 

geram vapor. Duas ventoinhas posicionadas nas extremidades da câmara e ligadas durante 

todo o ensaio garantem melhor distribuição do calor e equilíbrio do sistema durante o 

condicionamento dos corpos de prova.  

 Antes do início do envelhecimento ambiental todos os CP’s foram pesados em 

balança eletrônica digital Radwag para então serem transferidos para a câmara. Essa pesagem 

inicial referencia a realização, durante o processo de envelhecimento, de pesagens 

sequenciais de forma a quantificar possíveis perdas de massa nos laminados compósitos. Essa 

sequencia de pesagens se deu semanalmente, onde os CP’s foram retirados da câmara por 

pequenos intervalos de tempo para medição de perda de massa. Após cada pesagem os CP’s 

eram reposicionados para que fosse garantida a uniformidade do processo de envelhecimento.  

 Ressaltam-se os cuidados para isolamento da face oposta dos CP’s para que somente a 

face originada do contato com o molde durante o processo de fabricação dos corpos de prova 

(face lisa) fosse exposta ao processo de envelhecimento. As temperaturas, ambiente e do 

interior da câmara foram medidas diariamente, bem como a umidade do interior da câmara.  

 A temperatura ambiente durante o processo de envelhecimento ambiental foi em 

média 31 
o
C. 

 As condições de ensaio são mostradas na tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Condições do envelhecimento ambiental acelerado. 

FATORES 

AMBIENTAIS 

CICLO 

DIÁRIO (h) 

TEMPERATURA 

MÉDIA (° C) 

UMIDADE 

MÉDIA (%) 

ENVELHECIMENTO 

ACELERADO (h) 

UV 18 57 53 1.512 

VAPOR 

AQUECIDO 

06 47 66 504 

 

 

 O cálculo da perda de massa (M%), como porcentagem em massa seca, de cada 

compósito, após 2016 horas de exposição ao envelhecimento acelerado, foi definido pela lei 

de difusão de Fick e expressa pela equação 2.13, onde Ms (g) é massa da amostra seca e Ma 

(g) a massa da amostra em ensaio. 

 

                                                    M% = (
     

  
) x 100                                               2.13 

 

  

 A Figura 2.22 mostra os CP’s posicionados na máquina de envelhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 – Máquina de envelhecimento. 

Corpos de prova 

de flexão 
Corpos de prova 

de tração 
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2.2.4 Avaliação Morfológica 

O desgaste superficial (degradação) ocorrido nos CP’s após os ensaios de 

envelhecimento foi avaliado qualitativamente e quantitativamente através das análises 

microscópicas da microestrutura e da perda de massa, respectivamente. Na degradação 

superficial além do aspecto visual do compósito, variação de cor e exposição das fibras, os 

possíveis danos ocorridos na matriz e/ou na interface fibra/matriz foram pesquisados através 

da microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para melhor avaliação da degradação 

superficial um estudo comparativo entre a face dos CP’s no estado original (antes do 

envelhecimento) e as faces dos CP’s envelhecidos (tanto a face exposta diretamente ao 

envelhecimento e a face oposta ao processo de exposição) foi realizado. A perda de massa foi 

demonstrada graficamente.   

A avaliação morfológica (estado original e envelhecido) foi realizada utilizando os 

equipamentos scanner (HP Photosmart C4280), microscópio (ZEISS), microscópio ótico 

(Olimpus MG) e microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo TESCAN.  

 

2.2.5 Ensaios Mecânicos nos Compósitos Laminados 

O comportamento mecânico dos compósitos laminados LCL e LHVL foi 

determinado através dos ensaios de tração e compressão uniaxiais, e flexão em três pontos. 

Para o laminado compósito LCL, o ensaio de compressão tem como meta o conhecimento do 

comportamento dos laminados a base de fibra de licuri ante esse tipo de solicitação. Para o 

estudo da influência do processo de envelhecimento ambiental no desempenho mecânico dos 

laminados compósitos, os ensaios mecânicos realizados foram os de tração uniaxial e flexão 

em três pontos devido aos diferentes modos de aplicação da carga com relação à face exposta 

dos CP’s.  

Para realização dos ensaios mecânicos, CP’s foram cortados utilizando-se um disco 

com fio de corte diamantado e suas laterais lixadas e polidas segundo as técnicas 

metalográficas. 

As dimensões dos CP’s e as especificações de execução dos ensaios seguiram as 

normas ASTM D3039/D3039 M-08 e ASTM D790-03 para os ensaios de tração uniaxial e 

flexão em três pontos. Para o ensaio de compressão alguns cuidados especiais foram tomados 

para evitar o efeito de flambagem, principalmente por se tratar de material de pequena 
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espessura. O fator de flambagem foi calculado segundo a equação 2.14 ajustando o fator de 

flambagem para valores entre 12 e 15 (VADLAMANI, 2007): 

 

                                                                  
 

 
                                                   (2.14) 

Onde: 

Fƒ – fator de flambagem; 

L – comprimento útil do corpo de prova (mm); 

e – espessura média dos corpos de prova (mm);  

            

As propriedades mecânicas de resistência, rigidez (módulo de elasticidade) e 

deformação na fratura foram determinadas para todos os ensaios. Ressalta-se aqui que para 

todos os ensaios realizados o módulo de elasticidade do material foi determinado utilizando os 

valores de tensão e deformação antes do início do dano nos CP’s de forma a evitar qualquer 

influência do mesmo nessa propriedade do material 

Durante a realização dos ensaios, foram tomados alguns cuidados especiais, tais como 

ajustes dos CP’s nas garras da máquina, para minimizar os problemas de “arraste” no inicio 

do carregamento e garantir, dimensões precisas do comprimento útil dos mesmos. Foram 

utilizados oito CP’s para cada tipo de ensaio mecânico e todos sob as mesmas condições de 

ensaio. Foram selecionados como ensaios válidos, os CP’s que romperam dentro do 

comprimento útil do mesmo, ou seja, com comportamento final de acordo com a norma 

ASTM D3039/D3039 M-08. 

As dimensões dos CP’s de tração, flexão em três pontos e compressão do laminado 

compósito (LCL) são apresentadas nas figuras 2.23, 2.24 e 2.25. 

 

Figura 2.23 – Corpo de prova de tração do LCL. 
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          Figura 2.24 – Corpo de prova de flexão do LCL. 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 2.25 – Corpo de prova de compressão do LCL. 

 

Com relação ao ensaio de flexão em três pontos a resistência à flexão foi definida 

como sendo a tensão originada da carga responsável pela fratura do CP. A mesma é 

caracterizada pela fratura na camada tracionada do CP. 

As dimensões dos CP’s de tração, compressão e flexão em três pontos do laminado 

compósito (LHVL) são apresentadas nas figuras 2.26, 2.27 e 2.28. 

  

Figura 2.26 – Corpo de prova de tração do LHVL. 
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                  Figura 2.27 – Corpo de prova de flexão do LHVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 – Corpo de prova de compressão do LHVL. 

 

Todos os ensaios foram realizados à temperatura ambiente (25 C), em um 

equipamento Shimadzu AG-I, conforme figuras 2.29, 2.30 e 2.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29 – Ensaio de tração uniaxial. 
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 Figura 2.30 – Ensaio de flexão em três pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31 – Ensaio de compressão uniaxial. 

 

Os ensaios mecânicos foram realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais do 

CTGÁS (LEM/CTGÁS), Laboratório de Ensaios Mecânicos – CCET/UFRN e Laboratório de 

Ensaios Mecânicos do IFBA/Simões Filho. 
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2.2.6 Análise Macroscópica das Fraturas nos Compósitos 

 A análise macroscópica das fraturas com o objetivo de avaliar o modo da fratura 

mecânica, sua formação e propagação ao longo do comprimento do corpo de prova foi 

realizada através de fotografias e scanner. 

 

2.2.7 Análise Microestrutural das Fraturas nos Compósitos 

 A análise microestrutural dos corpos de prova foi obtida através da microscopia ótica 

e microscopia eletrônica de varredura (MEV) com o objetivo de observar a influência do 

processo de fabricação hand lay up na qualidade da interface fibra/matriz e, 

consequentemente, da distribuição das mechas do tecido após o processo de impregnação, 

além de avaliar a formação e propagação dos danos na seção de ruptura. Os ensaios foram 

feitos em um microscópio ótico modelo (Olimpus MG) e em microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) modelo TESCAN (figura 2.32). 

 Antes do ensaio do MEV todas as amostras foram mantidas em uma estufa a 60 
o
C 

durante 24 horas e após a retirada da estufa colocada em um dessecador por mais 24 horas 

para redução de umidade, sendo posteriormente recobertas com ouro. 

 

 

 

Figura 2.32 – Microscópio eletrônico de varredura (MEV). 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA FIBRA DE LICURI 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos para a caracterização da fibra 

do licuri. 

3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As figuras 3.1 (a), (b) e (c) mostram a morfologia da fibra de licuri em sua condição 

natural ensaiada longitudinalmente através de microscopia eletrônica.  

 

 

Figura 3.1 – Morfologia da fibra de licuri: (a) fibra com muitos resíduos de folha aderidos 

à superfície; (b) fibra lavada em água corrente e seca em estufa a 60 
o
C; (c) fibra com parte 

da cutícula de cera retirada.  

(a) (b) 

(c) Cera Epiderme 

Cutícula de cera Resíduos de folha 
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A fibra da figura 3.1(a) não sofreu qualquer espécie de limpeza, podendo-se 

perceber bastantes resíduos de folha aderidos à sua superfície, já na figura 3.1 (b) a fibra se 

apresenta lavada em água corrente e seca em estufa a 60 
o
C. Nota-se que a fibra é revestida 

por uma cutícula espessa formada de cera, o que corrobora com o alto percentual de cera 

encontrado na análise química apresentada na tabela 3.2, o que impede a visualização de 

sua estrutura interna. A figura 3.1 (c) mostra a fibra com parte da cutícula de cera retirada, 

permitindo a visualização de parte de sua epiderme. 

 Segundo Bondar (1938), também como a carnaúba, mas em menor escala, das 

fibras de licuri quando raspadas obtém-se um pó que pode ser transformado em cera. 

A presença de cera nas folhas de algumas plantas, como ocorre com o licuri, é 

possivelmente consequência de sua adaptação às regiões secas, uma vez que essa camada 

cerífera dificulta a perda de água por transpiração e protege a planta contra o ataque de 

fungos. 

Procedeu-se a retirada da cera conforme Bledzki e Gassan, (1999) e outra 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada agora com a fibra livre de cera, 

para melhor análise de sua estrutura interna. As figuras 3.2 (a) e (b) mostram a fibra livre 

de cera, ensaiada longitudinalmente, com a presença da sua epiderme. Percebe-se que nas 

duas figuras ainda é possível visualizar alguns resquícios de cera. Ainda na figura 3.2 (b) 

nota-se a formação do estômato ou aparelho estomático que é uma diferenciação da célula 

da epiderme para as trocas de gasosos entre a planta e o ambiente. 

 

Figura 3.2 – Fibra livre de cera ensaiada longitudinalmente: (a) epiderme; (b) epiderme 

com formação de estômato. 

(a) (b) 

Estômato 
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As células da epiderme são as responsáveis pela produção da cera. A figura 3.3 

mostra a fibra com parte da epiderme retirada, com a visualização na parte inferior das 

células parênquimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Fibra com parte da epiderme retirada. 

 

Na realidade a denominação de “fibras” é dada para um conjunto de células de 

diferentes tecidos a saber: a epiderme, as células parênquimas e os tecidos condutores.  

A epiderme é o tecido de revestimento primário, geralmente de camada única 

(unisseriado) e não possui espaços intercelulares. Em órgãos aéreos, é revestida pela 

cutícula, que reduz o ressecamento. 

Os parênquimas são os tecidos localizados entre a epiderme e os tecidos 

condutores. Eles desempenham várias funções, como preenchimento, assimilação, reserva 

e secreção. Suas células são vivas e possuem vacúolo grande. A parede celular é delgada, 

com pequenos poros ou perfurações através dos quais ocorre contato entre os protoplasmas 

de células vizinhas. As células parênquimas por sua assimilação são de suma importância 

para a impregnação da resina nos tecidos de fibras vegetais na confecção dos compósitos. 

Os tecidos condutores, fibras propriamente ditas, são responsáveis pelo transporte 

de nutrientes através das plantas e pela resistência das mesmas. Estes tecidos são 

caracterizados por fibras compridas e afiladas.  

Epiderme Células Parênquimas 
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As figuras 3.4 (a) e (b) mostram a fibra livre de cera e da epiderme, ensaiada 

longitudinalmente onde visualizamos os tecidos condutores (fibras) e as células 

parênquimas. 

 

Figuras 3.4 (a) e (b) – Fibra livre de cera e epiderme e ensaiada longitudinalmente. 

 

As figuras 3.5 (a) e (b) mostram a fibra livre de cera e da epiderme ensaiada 

transversalmente onde vemos as células parênquimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3.5 (a) e (b) – Fibra livre de cera e epiderme e ensaiada transversalmente. 

 

Fibras Células Parênquimas 

(b) (a) 

(b) (a) 
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3.2 Análises Térmicas 

Como foi dito anteriormente neste ensaio utilizou-se amostras de fibras de licuri 

seca e verde (pouco tempo de secagem) com o intuito de se fazer uma comparação do 

comportamento das duas amostras. As curvas termogravimétricas e de análises térmicas 

diferenciais para as fibras de licuri secas e verdes são apresentadas a seguir nas figuras de 

3.6 a 3.10. 

 

3.2.1 Termogravimetria (TG) 

Pela figura 3.6 observa-se que a fibra de licuri verde começa a perder massa em 

uma temperatura em torno 38,60 
o
C com a perda de massa de 0,358 mg (8.041%). Quando 

chega aproximadamente aos 276,86 
o
C ele inicia o patamar e a massa se reduz em 0,730 

mg (16.397%) e permanece assim até os 334,63 
o
C quando tem uma grande perda de 

massa de 1,748 mg (39.263%). 

A partir de 334,63 ºC a perda é contínua, porém de maneira mais suave que o 

trecho anterior. Quando a temperatura fica em torno de 483,14 
o
C a perda de massa é de 

0,859 mg (19.295%). Neste ponto a massa é de 0,757 mg. A partir daí a amostra continua a 

perder massa, mas de maneira mais lenta e suave até praticamente todo o material ser 

consumido no ensaio. 

Pela figura 3.7 observa-se que a fibra de licuri seca começa a perder massa em uma 

temperatura em torno 40,83 
o
C com a perda de massa de 0,481 mg (7.072%). Quando 

chega aproximadamente aos 282,07 
o
C ele inicia o patamar e a massa se reduz em 1,291 

mg (18.983%) e permanece assim até os 328,18 
0
C quando tem uma grande perda de 

massa de 2,613 mg (38.421%). 

A partir de 328,18 
o
C a perda é continua, porém de maneira mais suave que o 

trecho anterior. Quando a temperatura fica em torno de 456,36 
o
C a perda de massa é de 

1,911 mg (28.099%). Neste ponto a massa é de 0,505 mg. A partir daí a amostra continua a 

perder massa, mas de maneira mais lenta e suave até praticamente todo o material ser 

consumido no ensaio. 

Conforme resultados encontrados, podemos verificar que as degradações que 

ocorrem tanto na fibra verde de licuri quanto na fibra seca acontecem em quatro estágios e 
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que as curvas termogravimétricas de ambas as amostras apresentam as mesmas 

características. 

 

 

 

Figura 3.6 – Curva termogravimétrica da fibra de licuri verde. 

 

Como os materiais lignocelulósicos se degradam termicamente na faixa de 150 
o
C a 

500
0
C (SILVA, 2008), é considerado que a perda de massa observada até 100 

o
C está 

relacionada à perda de umidade e substâncias voláteis. Podemos supor então, que o 

primeiro decréscimo de massa (8.041% para a fibra verde e 7.072% para a fibra seca), a 

qual está condizente com o valor obtido na caracterização da fibra de licuri, tabela 3.2 

(8,08%), ocorre pela perda de umidade e substâncias voláteis. 

Considerando também, que os componentes dos materiais lignocelulósicos 

volatilizam mais intensamente em distintas faixas de temperatura: as hemiceluloses entre 

200 
o
C e 300 

o
C, a celulose entre 240 

o
C e 350 

o
C e a lignina entre 350 

o
C e 500 

o
C 

(BRADBURY et al., 1979; CONESA et al., 1995; RESENDE, 1995; SALAZAR & 

CONNOR, 1983), podemos concluir que o segundo decréscimo de massa (16.397% para a 

fibra verde e 18.983% para a fibra seca) está relacionado à perda de cera e hemicelulose 

(poliose).  

 

 

Fibra de licuri verde 
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Figura 3.7 – Curva termogravimétrica da fibra de licuri seca. 

 

Segundo Pettersen (1984) a celulose é a mais abundante substância polimérica 

natural e existe em maior proporção nas plantas, constituindo de 40% a 50% de quase 

todas as plantas. 

No terceiro estágio, através das curvas termogravimétricas (fibra verde e fibra 

seca), notamos que a celulose se degrada de forma rápida em ambos os casos a partir de 

276 
o
C e 282,07 

o
C para a fibra verde e fibra seca respectivamente. Notamos ainda que nas 

faixas de 334,63 
o
C a 483,14 

o
C e 328,18 

o
C a 456,36 

o
C, ainda acontece à degradação da 

celulose. 

A lignina se apresenta como o componente mais hidrofóbico da madeira, atuando 

como material cimentante ou adesivo entre as fibras (PETTERSEN, 1984), além de 

conferir dureza e rigidez à parede celular, sendo o último material lignocelulósico a se 

degradar. Pelas curvas termogravimétricas, figuras 3.6 e 3.7, vemos que a degradação da 

lignina se inicia em torno de 334,63 
o
C e 328,18 

o
C (fibra verde e fibra seca) e que a 

finalização ocorre após 500 
o
C, já que nesta temperatura ainda restam 17,004% de massa 

de fibra de licuri verde e 7,425% de massa de fibra de licuri seca. No processo de obtenção 

do teor de cinzas, item 2.2.1 letra (e), a temperatura utilizada no processo foi 600 
o
C com a 

Fibra de licuri seca 
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obtenção de um teor de cinzas de 2,8606%, tabela 3.2, o que podemos concluir que o final 

de degradação da lignina acontece na faixa de 500 
o
C a 600 

o
C. 

A tabela 3.1 mostra um estudo comparativo das curvas termogravimétricas das 

fibras de licuri verde e seca. 

 

Tabela 3.1 – Estudo comparativo das curvas termogravimétricas das fibras de licuri verde 

e seca. 

FIBRA DE LICURI VERDE FIBRA DE LICURI SECA 

PERDA DE MASSA  

 

FAIXA DE 

TEMPERATURA (0C) 

PERDA DE MASSA  

 

FAIXA DE 

TEMPERATURA (0C) 

(mg) (%)  (mg) (%) 

0,358 8.041      0 – 38,60 0,481 7.072     0 – 40,83 

0,730 16.397  38,60 – 276,86 1,291 18.983  40,83 – 282,07 

1,748 39.263 276,86 – 334,63 2,613 38.421 282,07 – 328,18 

0,859 19.295 334,63 – 483,14 1,911 28.099 328,18 – 456,36 

 

 

3.2.2 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

As análises térmicas diferenciais da fibra de licuri verde e fibra de licuri seca foram 

realizadas, entretanto os eventos térmicos encontrados foram muito pequenos, 

apresentando pontos caloríficos poucos significativos, conforme figuras 3.8 e 3.9. Para a 

fibra de licuri seca podemos observar um pico exotérmico numa escala máxima de 2,0 µW 

o que remete para um valor pouco significativo para análise das fibras (Figura 3.8). Para a 

fibra de licuri verde não foram apresentados resultados exotérmicos permanecendo os 

mesmos abaixo de zero (figura 3.9) 
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Figura 3.8 – Curva térmica diferencial da fibra de licuri seca. 

 

Figura 3.9 – Curva térmica diferencial da fibra de licuri verde. 

 

Fibra de licuri verde 

Fibra de licuri seca 
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3.3 Análise Química 

Segundo a literatura a composição das fibras varia mesmo para plantas da mesma 

espécie, consequentemente, também suas propriedades. A tabela 3.2 mostra a composição 

da fibra de licuri determinada neste trabalho.  

 

Tabela 3.2 – Composição da fibra de licuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando os resultados encontrados com os das demais fibras lignocelulósicas 

extraídas de várias referências, em percentual sobre massa seca, tabela 3.3, pode-se 

observar que os resultados indicam uma grande variação na composição de certo 

componente para uma única fibra. 

As fibras de licuri apresentam um teor de celulose menor do que as do sisal, 

algodão, curauá e juta, entretanto, maior que a do coco e outras fibras vegetais; já a 

concentração da lignina é bem maior que a maioria, só perdendo para o coco.  

Também o teor de extrativos das fibras de licuri é muito superior aos das fibras 

citadas.  

As fibras de coco apresentam um teor de umidade maior que as outras fibras, que 

ficaram na mesma faixa, sem variações significativas.  

As fibras de sisal e de licuri apresentaram um teor de cinzas bastante superior às 

fibras de coco e as de algodão.  

O teor de cera das fibras de licuri, tabela 3.4, é a maior em relação às demais fibras 

apresentadas na literatura.  Esse alto teor pode ter influência na adesão da interface 

COMPONENTE  VALOR MÉDIO (%) 

α-Celulose 53,21 ± 4,08 

Hemicelulose 11,61± 1,07 

Lignina 20,69 ± 0,14 

Extrativos 20,86 ± 1,30 

Solúveis em água fria 17,60 ± 0,66 

Cinzas 2,86 ± 0,02 

Umidade 8,08 ± 0,00 

Cera 12,72 ± 0,38 
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fibra/matriz na obtenção de compósitos poliméricos. Esse problema pode ser solucionado 

com um tratamento superficial prévio na fibra. 

Quanto ao teor de solúveis em água as fibras de licuri apresentaram maior 

percentual que todas as outras fibras, estando o teor do sisal bem próximo. 

 

Tabela 3.3 – Composição da fibra de licuri comparada às diversas fibras vegetais. 

 

COMPONENTE 

% 

 

LICURI 

 

 

SISAL 

 

COCO 

 

ALGODÃO 

 

CURAUÁ 

 

JUTA 

 

α -Celulose 

 

53,21 

 

65,8 d 

   67,0 e 

73,0 c 

77,0 g
 

36 – 43 e 

43,4 k 

46,0 j 

47,0 i 

47,7 l 

 

82,7 d 

90,0 g 

 

70,7 – 73,6 b 

 

61 – 71,5 a 

 

Hemicelulose 

 

 

11,61 

 

10,1 c 

   12,0 d 

0,25k 

15,0 i 

21,0 j 

25,9 l
 

 

5,7 d 
 

9,9 b 

 

13,6 – 20,4 a 

 

Lignina 

 

 

20,69 

 

6,5 h 

7,6 c 

9,9 d  

12,0 e
 

17,8 l 

27,2 – 33,8h 

31,0 i,j 

41 – 45 e 

45,8 k
 

 

0,2 h 

 1,0 g 

 

7,5 – 11,1 b 

 

12 – 13 a 

 

Extrativos 

 

20,86 6,2 c
 

4,0 j 

 6,8l
 

 

– 

 

– 

 

– 

Solúveis em água 17,60 16,2 a – 1,0 a – 1,1 a 

 

Cinzas 
 

2,86 

 

3,1 c
 

0,8 l 

 2,22 k
 

 

0,6 d 
 

– 

 

– 

 

Umidade 

 

8,08 

6,0 g  

11,7 c
 

 

12 g 

 

8,0 g 
 

– 

 

– 

Cera 12,72 2,0 a – 0,6 a – 0,5 a 

Fonte: 
a YOUNG, 1994; b AQUINO et al., 2008; c SYDENSTRICKER et al., 2003; dBLEDZKI and GASSAN, 1999; 

eGEETHAMMA et al., 1998; g EDWARDS et al., 1997; hKELLEY et al., 2004; 
iHILL et al., 1998; jKHALIL et al., 2001; kKHEDARI et al., 2005; lRAVEENDRAN et al., 1995.    
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Tabela 3.4 – Comparação do teor de ceras de algumas fibras vegetais e da fibra de licuri. 

 

FIBRAS 

 

CERAS (%) 

Algodão a 

Juta a 

Sisal a 

Rami a 

Linho a 

Paina b 

Licuri 

0,6 

0,5 

0,3 

0,3 

1,5 

1,5 

12,716 

                       Fonte: 
a BLEDZKI and GASSAN, 1999; b ANNUNCIADO, 2005. 

 

 

3.4 Geometria das Fibras 

A relação entre o comprimento e o diâmetro da fibra é fator determinante na 

transferência de esforços da matriz para os reforços dos compósitos. Outro ponto 

interessante é a seção transversal irregular das fibras vegetais, bem como seu aspecto 

fibrilado, que exercem influência positiva sobre a ancoragem dessas fibras, junto a 

matrizes frágeis (SAVASTANO JÚNIOR, 1997). 

Como já foi dito anteriormente foram medidos os diâmetros de quinze fibras de 

licuri, sendo feitas três medidas ao longo do comprimento de cada fibra, medidas 

realizadas nas extremidades e no centro da fibra, para verificação das variações dos 

diâmetros das mesmas.  

As fibras vegetais apresentam uma grande variação nos diâmetros medidos entre 

fibras da mesma espécie, bem como variação nos diâmetros medidos ao longo de seu 

próprio comprimento, fato este explicado pelo fato das fibras não terem suas seções 

transversais perfeitamente circulares. 

Para este trabalho calculou-se o diâmetro médio a partir das três medidas de cada 

fibra e a média dos diâmetros médio das quinze fibras. 

O diâmetro médio da fibra de licuri encontrado neste trabalho foi de 0,141 mm. 

 

 

 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

84 CAPÍTULO III - Resultados e Discussões: Caracterização da Fibra de 
Licuri 

3.5 Massa Específica ou Densidade Volumétrica 

Três amostras de fibras de licuri foram ensaiadas para a determinação da massa 

específica ou densidade volumétrica da fibra. As amostras de números 1 e 3 apresentaram 

valores iguais, enquanto a amostra de número 2 apresentou uma pequena discrepância das 

outras duas (tabela 3.5). Para este trabalho foi utilizado o valor médio das três massas 

específicas encontradas. 

 

Tabela 3.5 – Massa específica da fibra de licuri. 

AMOSTRA Nº. MASSA ESPECÍFICA (g/cm
3
) 

1 0,532 

2 0,562 

3 0,532 

Valor Médio 0,542 

 

 

A tabela 3.6 mostra um comparativo da massa específica de algumas fibras vegetais 

e da fibra de licuri onde podemos observar que a fibra de licuri e a fibra de Paina são 

menos densas que a água diferentemente das fibras de sisal e de coco.  

 

Tabela 3.6 – Massa específica de algumas fibras vegetais comparadas a fibra de licuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: 
a
 SAVASTANO et al., 1994; 

b 
ANNUNCIADO, 2005. 

                                * valor médio. 

FIBRA MASSA ESPECÍFICA (g/cm
3
) 

 

Sisal a 

 

1,177 

Coco a 1,370 

Licuri * 0,542 

Paina b 0,620 
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3.6 Absorção de Água 

Segundo Savastano Júnior (1994), devido à grande porcentagem volumétrica de 

vazios permeáveis, a absorção de água pelas fibras vegetais é muito alta já nos primeiros 

instantes de imersão. Como consequência direta, advém à interferência negativa na relação 

água/aglomerante da matriz, intumescimento e posterior retratação da fibra. Por outro lado, 

o elevado volume de vazios contribui para menor peso, maior absorção acústica e menor 

condutibilidade térmica dos componentes obtidos. A tabela 3.7 mostra o percentual de 

absorção de água pelas fibras de licuri em função do tempo, enquanto a tabela 3.8 faz um 

comparativo entre da absorção de água de algumas fibras vegetais com a fibra de licuri. 

 

Tabela 3.7 – Percentual de absorção de água da fibra de licuri. 

ABSORÇÃO (%) TEMPO (h) 

80,60 0,08 

89,76 0,5 

89,80 1 

91,28 2 

96,81 24 

98,72 48 

99,43 72 

100,30 96 

105,51 120 

103,16 144 

109,93 192 

110,34 240 

109,98 288 
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Tabela 3.8 – Absorção de água de algumas fibras vegetais e a fibra de licuri. 

FIBRAS ABSORÇÃO MÁXIMA (%) 

Coco a  93,80 

Sisal a 110,00 

Malva a 182,80 

Licuri  109,98 

                                     Fonte: 
a
 SAVASTANO et al., 1994. 

 

3.7 Ensaios de Tração 

 Quinze corpos de prova (CP’s) foram ensaiados conforme recomendações da norma 

ASTM D3822-96 para obtenção das propriedades mecânicas de resistência e rigidez 

(módulo de elasticidade) da fibra de licuri. A figura 3.10 mostra os resultados obtidos nos 

ensaios de tração uniaxial das quinze fibras. 

Figura 3.10 – Diagrama tensão versus deformação – Tração uniaxial da fibra de licuri. 

 

 Como podemos observar existe uma grande variação nos resultados obtidos para 

resistência à tração e módulo de elasticidade de uma única fibra, fato este explicado devido 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

87 CAPÍTULO III - Resultados e Discussões: Caracterização da Fibra de 
Licuri 

à grande variação entre os diâmetros medidos ao longo do comprimento de uma fibra 

vegetal. Dos resultados obtidos, apesar da grande dispersão comum às fibras naturais, a 

resistência da fibra de licuri se mostra dentro do patamar das fibras vegetais de maior 

resistência mecânica, como a fibra de curauá e juta. Mesmo comportamento é observado 

com relação à rigidez. 

  Os valores do módulo de elasticidade longitudinal (medido na direção de aplicação 

da carga) e resistência última à tração obtidos no ensaio de tração uniaxial para as fibras 

estão representados na tabela 3.9. Na tabela também é apresentado um estudo comparativo 

entre as propriedades físicas e mecânicas das principais fibras utilizadas nos compósitos  

poliméricos. 

 

Tabela 3.9 – Estudo comparativo entre as propriedades físicas e mecânicas das principais 

fibras usadas nos compósitos poliméricos e a fibra de licuri. 

 

FIBRA 

 

DIÂMETRO 

(m) 

 

DENSIDADE 

(g/cm
3
) 

 

RESISTÊNCIA 

À TRAÇÃO  

(MPa) 

 

MÓDULO DE 

ELASTICIDADE  

(GPa) 

 

DEFORMAÇÃO  

(%)  

 

Juta a 200 1,3 393 – 773 26,5 1,5 – 1,8 

Licuri 132 – 165 0,53 – 0,56 369,8–902,0 4,5 –43,25  

Rami a  1,5 400 – 938 61,4 – 128 3,6 – 3,8 

Sisal a 50 – 300 1,45 511 – 635 9,4 – 22 3 – 7 

Curauá/roa 49 – 93  665 – 1300 20 – 33  

Curauá/bra 60 – 100  859 – 1404 20 –36  

Vidro – E a 8 – 14 2,5 2000 – 3500 70 1,8 – 3,2 

Kevlar–49 a 12 1,48 2800 – 3792 131 2,2 – 2,8 

Carb.IM8 a 5 1,8 – 1,9 4300 – 5171 270 – 310 1,4 – 1,8 

a
Fonte: Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008. 
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4. LAMINADO COMPÓSITO DE FIBRAS DE LICURI (LCL) 

Neste capítulo é apresentado, inicialmente, a microestrutura e o resultado do cálculo 

da densidade volumétrica do laminado compósito LCL. Em seguida são expostos e discutidos 

os resultados obtidos a partir dos ensaios mecânicos propostos para a configuração pesquisada 

tanto para o material no estado original quanto para o estado envelhecido. Também, são 

realizadas as análises da fratura final dos corpos de prova submetidos aos ensaios mecânicos 

através dos estudos macroscópico e microscópico da fratura. A seguir, para o laminado 

compósito no estado envelhecido será realizada uma avaliação morfológica através da 

deterioração superficial, macroscópica e microscópica, e perda de massa. Por último, um 

comparativo entre as propriedades mecânicas do laminado compósito no estado original e no 

estado envelhecido será realizado. 

4.1 Microestrutura do Laminado no Estado Original 

Com a finalidade de avaliar a influência do processo de fabricação hand lay-up na 

qualidade das interfaces, defeitos de fabricação, teor de resina, reforço e, por conseguinte a as 

propriedades mecânicas do LCL, estudos na microestrutura do laminado através de 

microscopia ótica foram realizados.  A figura 4.1 mostra à microestrutura do laminado, obtida 

através de microscopia ótica, onde podem ser observadas as camadas de reforço de tecido de 

fibras de licuri e regiões ricas em resinas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Microscopia ótica do LCL no estado original. 

Fibras de 

Licuri  
Região rica em 

resina  
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Observam-se também falhas no processo de impregnação gerando regiões com 

grandes concentrações de resina. 

4.2 Densidade Volumétrica 

A densidade volumétrica encontrada para o laminado compósito LCL foi em média de 

1,18 g/cm
3
.  

4.3 Ensaios Mecânicos do Laminado LCL no Estado Original 

As propriedades mecânicas do laminado compósito foram determinadas através dos 

ensaios de tração, flexão em três pontos e compressão. Os módulos elásticos foram 

determinados levando-se em consideração os valores de tensão e deformação até 50% da 

carga de ruptura para evitar a influência do início dos danos nos mesmos. 

 

4.3.1 Tração Uniaxial – LCL 

A média dos resultados obtidos nos ensaios mecânico de tração uniaxial para o 

laminado LCL é apresentada na forma do perfil da Tensão x Deformação como mostra a 

figura 4.2. O mesmo mostra um comportamento do tipo frágil até a fratura final do material. 

 

 

 

Figura 4.2 – Diagrama Tensão x Deformação (LCL) – Tração uniaxial. 
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Os ensaios de tração uniaxial foram realizados com a carga aplicada no sentido 

paralelo às fibras (longitudinal) mostram que a dispersão dos valores referentes à tensão e a 

deformação (através do desvio padrão) encontrada nos resultados foi menor para a tensão 

última que para o módulo de elasticidade longitudinal, principalmente após a carga de inicio 

do dano (fissura na matriz). Ressalta-se aqui que o cálculo do módulo elástico longitudinal 

(medido na direção da carga) foi calculado em um intervalo de tensão e deformação antes do 

início do dano no compósito. 

Os valores médios para resistência última à tração, módulo de elasticidade longitudinal 

e deformação de ruptura são mostrados na tabela 4.1, bem como os respectivos desvios 

padrões. Ressalta-se que a dispersão foi calculada através do desvio padrão 

A tensão última do LCL na tração longitudinal foi em média de 41,90 MPa enquanto 

que o módulo elástico longitudinal foi de 1,96 GPa e, apesar de o LCL mostrar uma 

resistência à tração superior à da resina poliéster, perde no módulo elástico. Em média, a 

resistência à tração da resina de poliéster é de 30 MPa e o módulo elástico é de 7,0 GPa, 

(HERAKOVICH, 1997). Estes dados analisados juntamente com a característica da fratura 

levam a conclusão de que parâmetros importantes como controle de título (densidade linear) 

das mechas na confecção do tecido de reforço e o tipo de processo de fabricação empregado, 

podem levar a valores mais altos na resposta mecânica do compósito.  

 

Tabela 4.1 – Propriedades Mecânicas do LCL – Tração Uniaxial 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Tensão Última (MPa) 41,90 2,51 

Módulo de Elasticidade (GPa) 1,96 0,29 

Deformação de Ruptura (%) 2,28 0,22 

 

4.3.1.1 Análise da Fratura – Ensaio de Tração Uniaxial (LCL) 

Uma impregnação do reforço por parte da matriz que resulte em uma interface sem 

presenças de defeitos de fabricação (bolhas, entre outros), ou ainda sem desvios (ondulações) 
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na orientação das fibras, pode resultar em mecanismo de dano mais uniformemente 

distribuído e consequentemente a característica final da fratura torna-se coerente com o 

comportamento à fratura dos materiais tidos como “quebradiços” sob a ação de tensões 

normais. 

Todos os comentários feitos acima são pertinentes ao quadro do mecanismo de fratura 

observado nos ensaios de tração uniaxial no LCL. De fato, os desvios ocorridos na orientação 

das fibras inicialmente devido à forma artesanal na confecção do tecido e posteriormente 

agravados pelo tipo de processo de fabricação, apesar de industrial, mas totalmente artesanal, 

resultaram em um comportamento totalmente irregular da fratura final, conforme mostrado 

nas figuras 4.3. 

Verificou-se também que a fratura começava originando uma seção plana (coerente 

com a fratura de materiais quebradiços), mas ao encontrar fibras com desvios com relação à 

direção da carga, a fratura seguia percursos diferentes seguindo regiões ricas em resina, estas 

com resistência menor à propagação da mesma. Esses fatos influem diretamente na resposta 

mecânica final do compósito, principalmente em sua dispersão. 

 

Figura 4.3 – Diferentes características da fratura final – Tração uniaxial, LCL. 

 

Os modos de falha para ensaio de tração uniaxial em laminados compósitos são 

caracterizados segundo norma ASTM D3039/D3039 M – 08. O modo de fratura para o 

laminado compósito LCL pode ser definido como AGM (2), ou seja, Angular e no Meio do 

Galgo. O tipo 2 caracteriza justamente a irregularidade na superfície da fratura final no 

material. 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

92 
CAPÍTULO IV – Resultados e Discussões – Laminado Compósito de Fibras 

de Licuri (LCL) 

Todos os corpos de prova antes da fratura final apresentaram microfissuração 

transversal intensa na matriz e distribuída ao longo de todo o comprimento do corpo de prova. 

Estas microfissurações podem ser vistas na figura 4.4, como também pode ser visualizado a 

presença de fendas longitudinais devido à ruptura das fibras de licuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Arrancamento de fibras – Tração uniaxial. 

 

Um melhor detalhamento do comportamento descrito acima pode ser observado na 

figura 4.5, obtida através de microscopia ótica, onde é possível visualizar o aspecto da fratura 

final, ao longo do comprimento do CP, bem como os tipos de danos mais comuns em 

laminados compósitos como microfissurações, fratura coesiva na matriz e ruptura de fibras na 

região da fratura final. A figura 4.6, obtida através de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) mostra a característica da fratura na seção transversal do CP, onde se verifica a 

presença de “furos” ocasionados pelo arranque de fibras de licuri, ou seja, desaderência 

fibra/matriz.  Ainda na figura 4.6 (em detalhe) fibras de licuri rompidas podem ser 

visualizadas. 
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Arrancamento 
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           Figura 4.5 – Microscopia ótica da fratura na tração do LCL. 
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Figura 4.6 – Microscopia eletrônica de varredura da fratura na tração do LCL. 
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4.3.2 Flexão em três pontos – LCL 

No ensaio de flexão a carga aplicada é na forma de linha (cilindro aplicador) e 

dependendo se a região central do corpo de prova (seção de aplicação da carga) coincidir com 

uma região rica em resina ou em fibras, a carga de inicio do dano pode variar e assim influir 

na resistência à flexão do laminado. A figura 4.7 mostra a média dos resultados do ensaio de 

flexão em três pontos na forma do perfil do comportamento do material em termos da tensão 

x deflexão, para o laminado compósito LCL. Todos os ensaios foram realizados considerando 

a face de aplicação da carga como sendo a face obtida em contato com o molde no processo 

de laminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Diagrama Tensão x Deflexão (LCL) – Flexão em três pontos. 

 

 O laminado LCL apresentou um comportamento linearmente elástico até a fratura 

final. Os valores médios para resistência à flexão, módulo de elasticidade longitudinal e 

deflexão máxima são mostrados na tabela 4.2, bem como os respectivos desvios padrões. 

Ressalta-se aqui que o módulo de elasticidade foi calculado para um intervalo de tensão x 

deflexão antes da carga de inicio do dano 

Observa-se que o processo de fabricação de laminação manual utilizado na obtenção 

do compósito produziu região rica em resina entre as camadas do tecido de licuri, originando 
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“ondulação” caracterizada pelo desvio na orientação das fibras. Isto significa que a resposta à 

flexão do compósito sofre uma descontinuidade durante a aplicação da carga.  

 

Tabela 4.2 – Propriedades Mecânicas do LCL – Flexão em três Pontos 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Resistência à Flexão (MPa) 58,75 1,92 

Módulo em Flexão (GPa) 2,63 0,19 

Deflexão Máxima (%) 2,41 0,16 

 

 

4.3.2.1 Análise da Fratura – Ensaio de Flexão (LCL) 

Quando o compósito é na forma de laminados (constituído de duas ou mais camadas), 

a resposta mecânica por flexão, principalmente com relação à fratura, é visivelmente 

localizada nas camadas tracionadas, assumindo assim a resposta característica dos ensaios de 

flexão em geral (Aquino, 2007). Este fato ocorre tendo em vista que o elemento estrutural 

possui dimensão (espessura) suficiente para que a fratura se restrinja a essas camadas. As 

figuras 4.8 e 4.9 mostram fraturas na face tracionada em termos de seção longitudinal e 

transversal, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Fratura na face tracionada na flexão (LCL) – Vista da seção longitudinal. 
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Figura 4.9 – Fratura na face tracionada na flexão (LCL) – Vista da seção transversal. 

 

A figura 4.10, obtida através da microscopia ótica, mostra uma sequência de imagem 

dos danos em todas as camadas do corpo de prova, onde se observa que a fratura final ocorre 

na face trativa, com pouco dano na face comprimida, característica típica da flexão em três 

pontos. Nota-se também a presença de microfissuras transversais e longitudinais que em 

alguns casos, se propagam formando fendas. Na fratura final nota-se a presença de fendas 

ramificadas. Embora não haja o rompimento total do corpo de prova é possível visualizar o 

rompimento de algumas fibras de licuri. 

Ressalva se faz para o fato do processo de fratura se apresentar de forma intensa, 

porém localizada, ou seja, confinada à região de fratura final. 

Outro aspecto que pode ser observado na fratura é a aderência interfacial. A figura 

4.11, obtida através de microscopia eletrônica de varredura, mostra a boa aderência entre a 

matriz e a fibra de licuri, que após a fratura continua bem impregnada. 
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Figura 4.10 – Sequência de danos – Microscopia ótica da fratura na flexão do LCL.  
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Figura 4.11 – Aderência da resina à fibra de licuri. 

 

4.3.3 Compressão Uniaxial – LCL 

A figura 4.12 mostra a média dos resultados do ensaio de compressão uniaxial do 

laminado compósito LCL, mais uma vez na forma do perfil do comportamento do material 

em termos de tensão x deformação. Nesse caso registra-se um comportamento diferenciado 

para o material quando comparado ao comportamento obtido na tração uniaxial, ou seja, o 

material apresenta certa “fluência” (característica do material dúctil) embora esse 

comportamento seja atribuído ao próprio mecanismo de fratura observado, aliado à alta taxa 

de deformação do laminado antes da ruptura final.  

Os valores médios para resistência última à compressão, módulo de elasticidade 

longitudinal e deformação de ruptura são mostrados na tabela 4.3, bem como os respectivos 

percentuais de dispersão em termos de desvio padrão. 
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Figura 4.12 – Diagrama Tensão x Deformação (LCL) – Compressão uniaxial. 

 

Tabela 4.3 – Propriedades Mecânicas do LCL – Compressão Uniaxial 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Tensão Última (MPa) 56,62 1,52 

Módulo de Elasticidade (GPa) 1,14 0,07 

Deformação de Ruptura (%) 8,16 0,29 

 

 

4.3.3.1 Análise da Fratura – Ensaio de Compressão Uniaxial (LCL) 

O mecanismo de fratura observado no laminado LCL, mostra a presença de um 

“abaulamento” (esmagamento das fibras) ao logo de todo o comprimento útil dos CP’s, 

caracterizando assim um “retardo” na ruptura final do laminado (alta taxa de deformação) e 

dando origem ao aspecto semelhante à de “fluência” no comportamento do material. A figura 

4.13 mostra a característica da fratura final do laminado LCL obtida no ensaio de compressão 

uniaxial. 
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Figura 4.13 – Corpo de prova fraturado na compressão uniaxial, LCL. 

 

 A figura 4.14 mostra a fratura final do LCL na compressão em termos de 

análise da mesma na seção longitudinal do CP. Já a figura 4.15, obtida através de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e localizada na seção transversal do CP, mostra 

com mais detalhes o comportamento da fartura do LCL. Observa-se a presença de fendas 

interlaminares (internas nas camadas), bem como fibras de licuri rompidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Fratura final na compressão uniaxial – Microscopia ótica 

Fratura final 
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Figura 4.15 – Corpo de prova fraturado na compressão uniaxial - MEV. 

 

4.4 Laminado Compósito de Fibras de Licuri no Estado Envelhecido 

A deterioração superficial do laminado, tanto em termos de característica visual 

(fotoxidação) quanto em termos de degradação da microestrutura (perda de massa, fratura 

precoce, etc.) foi avaliada através de exame macroscópico e microscópico (MEV). A perda de 

massa ocasionada pelo envelhecimento ambiental acelerado é demonstrada através de gráfico. 

Também os resultados dos ensaios mecânicos de tração uniaxial e flexão em três pontos do 

laminado LCL no estado envelhecido (LCLE) são apresentados a seguir, bem como a análise 

macroscópica e microscópica das fraturas advindas destes ensaios, para posterior estudo 

comparativo. 

 

4.4.1 Avaliação Morfológica 

Estudo dos aspectos morfológicos dos corpos de prova no estado original (LCL) e 

após o ensaio de envelhecimento acelerado (LCLE) foi realizado com o objetivo de verificar 

a deterioração ocorrida nos mesmos através de posterior análise comparativa. 
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 O mecanismo de degradação acontece de dois modos simultâneos: primeiro a 

descoloração ou amarelar da superfície e por último a perda da integridade mecânica. O 

primeiro modo é, em geral, o principal indicativo do desgaste pelo tempo de vida útil do 

material (OWEN, 1984 apud RIBEIRO, 2012).  

 A figura 4.16 mostra um comparativo macroscópico entre a face exposta ao 

envelhecimento e a face não exposta (CP no estado original). Nota-se que a fotoxidação no 

laminado compósito reforçado somente com fibras de licuri é bem discreta, não sendo quase 

perceptível a mudança cromática do material, o que não é uma característica comum às fibras 

lignocelulósicas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Superfícies do LCL exposta ao processo de envelhecimento ambiental e no 

estado original. 

 

A comprovação de que a superfície do laminado LCLE apresentou uma deterioração 

pouco intensa pelo envelhecimento pode ser feita pela análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da superfície e evidenciada na figura 4.17 (a), (b) e (c). Na análise se 

constatam apenas sulcos (evaporação da resina) em pontos isolados, corroborando com a 

pouca fotoxidação da mesma. Ainda em um estudo mais aprofundado destes sulcos (figura 

4.17 c), através de uma ampliação maior do MEV, nota-se a ausência de fibras expostas o que 

garante a pouca profundidade dos mesmos. 
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Figura 4.17 – MEV da superfície do laminado LCLE: a) Face oposta ao envelhecimento; b) 

Face envelhecida com presença de sulco: c) MEV ampliado – sulco. 

 

A degradação sofrida pelo LCLE pode ser mais bem caracterizada quando na 

comparação com laminados reforçados com outras fibras vegetais.  

A figura 4.18 (a), (b), (c) e (d) mostra um quadro comparativo do processo de 

fotoxidação entre o LCLE e um laminado compósito reforçado com fibras de juta e matriz de 

resina poliéster isoftálica aditivada por Neopentil Glicol (resina náutica) definido como BJ-

E. Ressalta-se que o laminado BJ-E foi submetido às mesmas condições de envelhecimento 

ambiental acelerado que o LCLE (RIBEIRO, 2012). 

 Nota-se que apesar de a resina náutica apresentar melhores propriedades mecânicas, 

químicas e térmicas que a resina poliéster orto-tereftálica, o laminado compósito BJ-E 

apresentou uma variação cromática (fotoxidação) muito mais intensa que o laminado 

compósito LCLE, bem como a presença de furos superficiais na resina (pontos brancos) 
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ocasionados pelo processo de envelhecimento, o que não se observou no laminado LCLE a 

base de resina poliéster orto-tereftálica.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Comparativo de envelhecimento: laminado compósito BJ-E/LCLE: a) BJ-E – 

Face oposta ao envelhecimento (Ribeiro, 2012); b) BJ-E – Face envelhecida (Ribeiro, 2012); 

c) LCLE – Face oposta ao envelhecimento; d) LCLE – Face envelhecida. 

  

 Com relação ao estudo comparativo envolvendo a degradação superficial a análise por 

microscopia eletrônica de varredura mostra a diferença na deterioração  superficial entre os 

dois laminados compósitos (LCLE/BJ-E), ou seja, o processo se apresenta com maior 

intensidade no laminado BJ-E, onde se pode observar uma intensa fissuração na matriz 

acompanhada da presença de furos e fibras expostas e, em alguns casos, fibras fraturadas, ver 

figura 4.19 a, b e c, enquanto o LCLE apresenta apenas sulcos superficiais sem exposição de 

fibras, figura 4.19 (a).  

 Esta diferença na degradação dos laminados pode ser explicada pelo teor de 

hemicelulose contida nas fibras de reforço que na fibra de licuri é de 11,61%, enquanto na 

juta varia de 13,6 % a 20, 4 % (LEÃO, 2008). A hemicelulose é o componente responsável 

pela biodegradação, absorção de umidade e degradação térmica da fibra (LEÃO, 2008). 
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Figura 4.19 – Comparativo de envelhecimento MEV: laminado compósito BJ-E/LCLE: a) 

Face envelhecida LCLE; b) Face envelhecida BJ-E (Fonte: adaptado Ribeiro, 2012); c) BJ-

E – MEV ampliado (Fonte: adaptado Ribeiro, 2012). 

 

Em sistemas de multicomponentes, como no caso dos compósitos, raramente os 

componentes serão quimicamente inertes entre si. O mais comum é que os produtos de 

degradação de um componente interajam com os produtos de degradação dos demais 

componentes acelerando ou retardando a degradação do sistema como um todo.   

Toda a análise comparativa mostra o bom comportamento da fibra de licuri sob a ação 

de intempéries através da qualidade da interface fibra/matriz frente à radiação UV e vapor 

aquecido. 
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4.4.2 Perda de Massa 

Os percentuais de perda de massa ocorrida nos CP’s do laminado compósito LCL 

após 2016 horas de exposição à radiação ultravioleta (UV) e ao vapor aquecido (VA), ensaio 

de envelhecimento ambiental acelerado, são mostrados na figura 4.20. 

Tendo em vista a presença de fibras naturais como reforço no laminado LCL, 

ressaltando-se à natureza polar e hidrofílica das mesmas, o processo de medida de perda de 

massa foi efetuado em diferentes etapas: após a exposição de vapor aquecido e após a 

exposição de radiação UV, sempre com intervalos de uma semana, de forma a se detectar 

possível influência de cada etapa isolada na deterioração do material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Percentual de perda de massa do laminado LCLE no envelhecimento. 

 

Na análise da avaliação da perda de massa após exposição ao vapor aquecido e a 

radiação UV, observa-se que não houve influência direta do tipo de exposição na perda de 

massa, uma vez que pequena variação nos valores foi observada, o que comprova a 

regularidade no processo. A perda de massa total após o termino do ensaio de 

envelhecimento foi de 0,69%. 
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4.5 Ensaios Mecânicos do Laminado LCL no Estado Envelhecido 

(LCLE) 

Os resultados dos ensaios mecânicos de tração uniaxial e flexão em três pontos do 

laminado compósito reforçado com fibras de vidro e fibras de licuri no estado envelhecido 

(LCLE) são apresentados a seguir, bem como as análises macroscópica e microscópica das 

fraturas advindas destes ensaios. 

 

4.5.1 Tração uniaxial – LCLE 

A resposta à tração uniaxial do laminado LCLE é mostrada pelo perfil calculado a 

partir da média dos resultados obtidos e apresentado em termos do comportamento Tensão x 

Deformação, como mostra a figura 4.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Diagrama Tensão x Deformação (LCLE) – Tração uniaxial longitudinal. 

 

Ressalta-se aqui que o cálculo do módulo elástico longitudinal (medido na direção da 

carga) foi feito em um intervalo de tensão e deformação antes do início do dano no 

compósito. O inicio do dano, como sempre, identificado pelo inicio do processo de 

microfissuração da matriz.  
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Ao se observar o perfil tensão x deformação do laminado LCLE registra-se o mesmo 

comportamento de material “frágil” até a fratura final do material, encontrado no laminado 

LCL sob as mesmas condições de carregamento. Neste sentido, pode-se concluir que o 

processo de envelhecimento ambiental não influi diretamente no perfil do laminado. 

Os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade longitudinal e 

deformação de ruptura são mostrados na tabela 4.4, bem como os respectivos valores de 

dispersão. Ressalta-se que a dispersão foi calculada através do desvio padrão 

 

Tabela 4.4 – Propriedades Mecânicas do LCLE – Tração Uniaxial 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Tensão Última (MPa) 27,87 4,37 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,16 0,10 

Deformação de Ruptura (%) 1,39 0,20 

 

4.5.1.1 Análise da Fratura – Ensaio de Tração (LCLE) 

A figura 4.22 mostra a característica da fratura final do LCLE na tração uniaxial. 

Diferente do modo de fratura observado no laminado LCL para o mesmo tipo de 

carregamento, o laminado LCLE apresenta uma fratura com seção plana, coerente com a dos 

materiais quebradiços. Segundo a norma ASTM D3039/D3039 M – 08, o modo de fratura do 

laminado LCLE é o LGM (Lateral e no Meio do Galgo). 

  A figura 4.23, obtida através de microscopia ótica, mostra a região da fratura do 

LCLE. Assim como o LCL, o LCLE apresentou os danos comuns aos laminados compósitos 

como microfissurações transversais, fratura coesiva na matriz e rompimentos de fibras na 

fratura final. 
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          Figura 4.22 – Fratura final no estado envelhecido. Tração uniaxial (LCLE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 4.23 – Região da fratura final. Tração uniaxial (LCLE). 
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A figura 4.24, mostra alguns tipos de danos ocorridos na seção transversal (seção de 

fratura) do CP, obtidos través de MEV. É possível visualizar com mais detalhes as presenças 

de “furos” provenientes do arracamento de fibras de licuri (desaderência fibra/matriz), além 

de fraturas coesivas na matriz. Ainda nessa figura pode ser observada a fratura das fibras de 

licuri e no detalhe a fratura da fibra juntamente com a fratura adesiva. 

 

 Figura 4.24 – Tipos de danos na tração uniaxial (LCLE).  
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4.5.2 Flexão em três pontos – LCLE 

A figura 4.25 mostra o comportamento do laminado LCLE frente ao ensaio de flexão 

em três pontos em termos de tensão x deflexão. Todos os ensaios foram realizados 

considerando a face de aplicação da carga como sendo a face obtida em contato com o molde 

no processo de laminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Diagrama Tensão x Deflexão (LCLE) – Flexão em três pontos. 

 

 

 Observa-se que pela resposta do laminado LCLE, o mesmo apresentou um 

comportamento linearmente elástico entre a tensão e a deflexão até a fratura final, ou seja, 

comportamento semelhante ao obtido pelo laminado no estado original (LCL). Neste sentido, 

pode-se concluir que como no carregamento de tração uniaxial, o processo de 

envelhecimento não alterou o seu perfil tensão x deflexão sob o carregamento de flexão em 

três pontos. 

Os valores médios para resistência à flexão, módulo de elasticidade e deflexão 

máxima são mostrados na tabela 4.5, bem como os respectivos desvios padrões. Ressalta-se 

aqui que o módulo de elasticidade foi calculado para um intervalo de deflexão antes da carga 

de inicio do dano. 
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Tabela 4.5 – Propriedades Mecânicas do LCLE – Flexão em três Pontos 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Resistência á Flexão (MPa) 32,46 1,03 

Módulo em Flexão (GPa) 3,09 0,33 

Deflexão Máxima (%) 1,15 0,04 

 

4.5.2.1 Análise da Fratura – Ensaio de Flexão (LCLE) 

A figura 4.26, obtida através de microscopia ótica, mostra a fratura final do LCLE 

submetido ao ensaio de flexão em três pontos. Assim como o LCL a fratura final ocorreu na 

parte trativa com menor dano na face comprimida. 

Nota-se também a presença de microfissuras transversais e longitudinais que em 

alguns casos, se propagam formando fendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Tipos de dano ocorridos no LCLE na flexão em três pontos. 
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Fendas na matriz 

 Arrancamento de 

fibras 

 Ruptura de fibras 
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 Sulco devido ao 
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Fissuras na matriz 

 Uma análise dos tipos de dano ocorridos na seção transversal tem-se na figura 4.27, 

obtida através de MEV, onde é possível visualizar a propagação das fendas na matriz, além 

do sulco proveniente do ensaio de envelhecimento e da ruptura das fibras de licuri (em 

detalhe). 

 

Figura 4.27 – Tipos de dano ocorridos no LCLE na flexão em três pontos. 
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4.6 Influência do Envelhecimento Ambiental – Estudo Comparativo 

A influência do processo de envelhecimento ambiental acelerado nas propriedades 

mecânicas do laminado LCL é apresentada a seguir em forma tabela e gráficos comparativos. 

  

4.6.1 Tração Uniaxial 

O estudo comparativo entre as propriedades mecânicas do LCL antes e após o 

processo de envelhecimento ambiental frente ao ensaio de tração uniaxial pode ser avaliado 

através das figuras 4.28, 4.29 e 4.30. 

Na análise comparativa entre as propriedades de resistência a tração do laminado no 

estado original (LCL) e no estado envelhecido (LCLE) pode-se observar que o LCLE teve 

uma redução de 33,48% na sua tensão última. Quanto à deformação de ruptura a perda é de 

39%, enquanto no comparativo da rigidez o laminado envelhecido LCLE apresenta um 

acréscimo de 61,22%. 

As perdas nas propriedades de tensão última e deformação de ruptura são típicas nos 

compósitos reforçados por fibras naturais submetidos ao envelhecimento ambiental acelerado, 

visto que as fibras se degradam mais intensamente na presença de altas umidades e 

temperaturas. 

 A redução da tensão última no ensaio de envelhecimento ambiental acelerado é um 

dado fundamental e que deve ser considerado quando da realização de projeto estruturais 

expostos a intempéries. O envelhecimento ambiental acelerado também tornou o material 

mais rígido (aumento no módulo de elasticidade) o que corrobora com o aspecto das fraturas 

finais no estado original (figura 4.3) e no estado envelhecido (figura 4.22). Ressalta-se 

também que o módulo de elasticidade é medido antes da carga de inicio do dano, o que pode 

resultar em uma não influência direta do processo de envelhecimento nesse cálculo.  

Lembrando os resultados obtidos na avaliação da deterioração microestrutural do 

LCLE, verifica-se que mesmo se constatando a fraca intensidade desse dano, a perda na 

resistência foi significativa. Esse fato pode ser atribuído mais à exposição do vapor aquecido 

que propriamente a radiação UV, uma vez que o estudo realizado por Felipe (2012), 

envolvendo o mesmo tipo de resina, porém com reforço sintético (fibras de vidro), mostrou 

que a radiação UV é a exposição mais danosa em termos de desgaste microestrutural.  
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Figura 4.28 – Diagrama comparativo de tensão última à tração uniaxial – LCL/LCLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Diagrama comparativo do módulo de elasticidade na tração uniaxial – 

LCL/LCLE. 
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Figura 4.30 – Diagrama comparativo de deformação de ruptura – LCL/LCLE. 

 

4.6.2 Flexão em três pontos 

O estudo comparativo entre as propriedades mecânicas frente ao ensaio de flexão em 

três pontos do laminado no estado original (LCL) e no estado envelhecido (LCLE) pode ser 

visualizado através das figuras 4.31, 4.32 e 4.33. 

Na análise comparativa entre as propriedades de resistência a flexão do laminado no 

estado original (LCL) e no estado envelhecido (LCLE) pode-se observar que o LCLE 

apresentou uma redução de 44,75% na sua resistência à flexão. Quanto à deflexão máxima a 

perda é de 52,28%, enquanto no comparativo da rigidez o laminado envelhecido LCLE 

apresenta um acréscimo de 17,49%. 

Como no ensaio de tração o LCLE na flexão teve decréscimo nas propriedades de 

resistência à flexão e deflexão máxima e aumento no módulo de flexão, tornando-se mais 

rígido. 

Observa-se que, no caso da flexão em três pontos, a perda da resistência é maior e o 

ganho na rigidez é menor, quando comparados aos resultados obtidos na tração uniaxial. Esse 

resultado em parte se deve à peculiaridade desse tipo de solicitação, uma vez que na flexão a 

carga é diretamente aplicada à superfície envelhecida, e neste sentido, o processo do 

envelhecimento interfere mais diretamente na resposta do material. 
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Figura 4.31 – Diagrama comparativo de resistência à flexão – LCL/LCLE. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 – Diagrama comparativo do módulo de elasticidade na flexão – LCL/LCLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

119 
CAPÍTULO IV – Resultados e Discussões – Laminado Compósito de Fibras 

de Licuri (LCL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            Figura 4.33 – Diagrama comparativo da deflexão máxima – LCL/LCLE. 
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5. LAMINADO COMPÓSITO HÍBRIDO VIDRO/LICURI (LHVL) 

Neste capítulo é apresentado, inicialmente, a microestrutura e o resultado do cálculo 

da densidade do compósito LHVL. Em seguida são expostos e discutidos os resultados 

obtidos a partir dos ensaios mecânicos propostos para a configuração pesquisada tanto para o 

material no estado original quanto para o estado envelhecido. Também as características da 

fratura final dos corpos de prova submetidos a ensaios mecânicos e analisadas através do 

estudo macroscópico e microscópico da fratura serão objetos de estudo. Para o laminado 

compósito no estado envelhecido será realizada uma avaliação morfológica através da 

deterioração superficial, ou seja, possíveis processos de fotoxidaçã0 e/ou danos, e perda de 

massa (integridade estrutural). Por último, um estudo comparativo entre as propriedades 

mecânicas do compósito no estado original e no estado envelhecido será realizado. 

5.1 Microestrutura do Laminado Compósito Híbrido no Estado 

Original (LHVL) 

Com a finalidade de avaliar a influência do processo de fabricação hand lay-up na 

qualidade das interfaces, e, por conseguinte nas propriedades mecânicas do LHVL, estudos 

na microestrutura do laminado através de microscopia ótica foram realizados.  A figura 5.1 

mostra a microestrutura do laminado, obtida através de microscopia ótica, dando ênfase à 

disposição das camadas de reforço, onde se observa falhas no processo de impregnação 

gerando regiões com grandes concentrações de resina ou de fibras, além de defeitos inerentes 

ao processo como bolhas. Ressalta-se que a quantidade de bolhas e/ou vazios encontrados é 

considerada baixa para o tipo de processo de fabricação. 
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Figura 5.1 – Microestrutura do laminado LHVL no estado original. 

 

5.2 Densidade Volumétrica 

A densidade volumétrica encontrada para o laminado compósito LHVL foi em média 

de 1,31 g/cm
3
. A figura 5.2 mostra o comparativo entre a densidade do laminado compósito a 

base somente de fibras de licuri LCL e do laminado compósito hibrido vidro/licuri LHVL.  
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Figura 5.2 – Comparativo de densidades volumétricas LCL/LHVL. 

 

Ressalta-se que o aumento na densidade volumétrica do laminado era esperado devido 

ao acréscimo das camadas de fibras de vidro (mais densa que a fibra natural) na composição 

do laminado compósito híbrido. 

 

5.3 Ensaios Mecânicos do Laminado LHVL no Estado Original 

Os resultados dos ensaios mecânicos de tração uniaxial e flexão em três pontos do 

laminado compósito (LHVL) são apresentados a seguir, bem como a análise macroscópica e 

microscópica das fraturas advindas destes ensaios. 

 

5.3.1 Tração Uniaxial – LHVL 

A média dos resultados obtidos nos ensaios  mecanico de tração uniaxial para o 

laminado  LHVL é apresentada como curva Tensão x Deformação como mostra a figura 5.3. 

Pode ser considerado um comportamento linear elástico entre  a tensão e a deformação para 

este laminado até o inicio do dano do mesmo, correspondendo a um valor de tensão de 

aproximadamente 50% da tensão de ruptura. Esse comportamento linear elástico até a fratura 

do material é uma caracteristica comum a maioria dos laminados à base de  de resina poliester  

reforçados com fibra de vidro (FELIPE, 2012). 
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Figura 5.3 – Diagrama Tensão x Deformação (LHVL) – Tração uniaxial longitudinal. 

 

Os valores médios para resistência última à tração, módulo de elasticidade longitudinal 

e deformação de ruptura são mostrados na tabela 5.1, bem como os respectivos desvios 

padrões. O Módulo de elasticidade do laminado foi determinado utilizando os valores da 

tensão e deformação antes do início do dano de forma a evitar possível influência do mesmo 

nos resultados.  

 

Tabela 5.1 – Propriedades Mecânicas do LHVL – Tração uniaxial longitudinal 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Tensão Última (MPa) 57,89 2,31 

Módulo de Elasticidade (GPa) 2,64 0,10 

Deformação de Ruptura (%) 2,26 0,16 
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Apesar do LHVL de apresentar uma resistência última bem superior a da resina (a 

resistência à tração da resina de poliéster é de 30 MPa e o módulo elástico é de 7,0 GPa, 

(HERAKOVICH, 1997)), ainda perde em relação ao módulo de elasticidade.  

Nota-se que (tabela 5.1) as dispersões apresentaram valores relativamente baixos, já 

que em compósitos reforçados por fibras com propriedades físicas e mecânicas diferenciadas, 

as dispersões normalmente são elevadas, o que leva a concluir que a qualidade das interfaces 

entre as camadas do laminado e entre os reforços e a matriz influenciaram significativamente 

nestes resultados (FELIPE, 2012). 

 

5.3.1.1 Análise da Fratura – Ensaio de Tração (LHVL) 

A figura 5.4 apresenta uma visão macroscópica da fratura do laminado LHVL, tanto 

na seção longitudinal quanto na seção transversal dos CP’s. Observa-se que a fratura 

apresenta uma seção plana e normal à direção de aplicação da carga, característica das fraturas 

frágeis. Os modos de falha para o ensaio de tração uniaxial em laminados compósitos são 

caracterizados segundo norma ASTM D3039/D3039 – 08. O modo de fratura para o laminado 

compósito LHVL pode ser definido como LGM, ou seja, Lateral e no Meio do Galgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Característica da fratura final (LHVL) – Tração uniaxial.. 
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Também pode ser observada na região de fratura final, a ruptura das fibras de licuri 

sem arracamento, o que demonstra a boa adesão na interface fibra/matriz.  

A ruptura da fibra de vidro acontece com a desaderência fibra/matriz (arranque de 

fibra), demonstrando a maior resistência da fibra em relação à interface fibra/matriz.  

 Nas figuras 5.5 e 5.6 obtidas através de microscopia ótica, podem ser observadas as 

propagações das microfissuras internas às camadas de licuri, com a presença de fratura 

adesiva e fraturas coesivas na matriz e nas fibras de vidro. Também pode ser observada a 

presença de fenda longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.5 – Microfissura interna à camada de fibras de vidro do LHVL. 

 

A figura 5.7, obtida por microscopia eletrônica de varredura (MEV), mostra com 

maiores detalhes o comportamento da fratura na seção transversal (fratura final) do CP. Nela 

pode ser observada fratura coesiva na matriz (microfissuração). Também podem ser 

visualizados os furos provenientes do arranque de fibras e ruptura das fibras de vidro e licuri. 
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Figura 5.6 – Propagação das microfissuras internas à camada de fibras de licuri. (LHVL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Superfície da fratura do LHVL tracionado – MEV. 
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5.3.2 Flexão em Três Pontos – LHVL 

A média dos resultados obtidos nos ensaios  mecanico de flexão em três pontos para o 

laminado  LHVL é apresentada como perfil da Tensão x Deflexão conforme figura 5.8. O 

laminado apresenta um comportamento linear elástico entre  a tensão e a deflexão do início do 

dano até a fratura final.  

Os valores médios para resistência à flexão, módulo de elasticidade longitudinal e 

deflexão máxima Para o LHVL são mostrados na tabela 5.2, bem como os respectivos 

desvios padrões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Diagrama Tensão x Deflexão (LHVL). 

 

Tabela 5.2 – Propriedades Mecânicas do LHVL – Flexão em três Pontos 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Resistência à Flexão (MPa) 130,92 8,29 

Módulo em Flexão (GPa) 6,22 0,09 

Deflexão Máxima (%) 2,28 0,16 
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Como foi dito anteriormente os resultados dos ensaios de flexão podem apresentar 

uma grande dispersão dependendo da região central tracionada coincidir ou não com uma 

região rica em fibras ou resina, ou seja, a carga de início do dano pode variar e influenciar no 

resultado final da resistencia à flexão. O processo de laminação manual dos laminados 

compósitos aumenta a possibilidade de obtenção dessas regiões. Também a hibridização 

envolvendo fibras naturais e sintéticas influência nesta dispersão. No caso do LHVL apesar 

da presença de ambos os fatores comentados anteriormente, as dispersões são consideradas 

baixas. 

5.3.2.1 Análise da Fratura – Ensaio de Flexão (LHVL) 

Todos os corpos de prova apresentaram fratura na camada externa tracionada, não 

sendo observado dano na região comprimida, o que demonstra o bom desempenho do 

laminado no carregamento de flexão em três pontos. As figuras 5.9 e 5.10 mostram as fraturas 

de um mesmo corpo de prova na seção longitudinal e transversal, respectivamente. Também 

pode ser observado microfissurações próximo à fratura (figura 5.10). 

 

Figura 5.9 – Corpo de prova fraturado na flexão – Vista da seção longitudinal. 

 

Uma análise mais detalhada pode ser feita utilizando a microscopia ótica, figuras 5.11 e 5.12, 

onde se constata a presença de fratura coesiva na matriz e na fibra de vidro, como também 

fratura adesiva (figura 5.11), além de fendas longitudinais e transversais (figura 5.12). 
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Figura 5.10 – Corpo de prova fraturado na flexão – Vista da seção transversal. 

  

 

Figura 5.11 – Farturas coesiva e adesiva. 
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Figura 5.12 – Fendas longitudinais e transversais no CP fraturado na flexão. 

 

Ramificações das microfissuras também estão presentes na seção transversal do CP 

fraturado, e bem como a presença de ruptura de fibras de vidro, visualizadas na figura 5.13, 

obtida através de microscopia eletrônica de Varredura (MEV). 

 

Figura 5.13 – Microfissuras no CP fraturado na flexão. 
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5.3.3 Compressão – LHVL 

A figura 5.14 mostra a média dos resultados do ensaio de compressão uniaxial do 

compósito LHVL na forma de diagrama tensão x deformação. O laminado LHVL apresentou 

um comportamento semelhante ao obtido na tração, ou seja, considerado linear elástico até a 

fratura final. Os valores médios para resistência última à compressão, módulo de elasticidade 

longitudinal e deformação de ruptura são mostrados na tabela 5.3, bem como os respectivos 

desvios padrões em termos de desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 – Diagrama Tensão x Deformação (LHVL) – Compressão uniaxial. 

 

Tabela 5.3 – Propriedades Mecânicas do LHVL – Compressão Uniaxial 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Tensão Última (MPa) 103,73 1,86 

Módulo de Elasticidade (GPa) 1,16 0,16 

Deformação de Ruptura (%) 8,42 1,31 
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Observa-se que o laminado LHVL respondeu melhor ao ensaio de compressão que ao 

ensaio de tração na resistência última (acréscimo de 44,19%) e na deformação de ruptura 

(acréscimo de 73,15%) enquanto perde na rigidez (decréscimo de 56%). 

 

5.3.3.1 Análise da Fratura – Ensaio de Compressão (LHVL) 

A figura 5.15 mostra o laminado LHVL fraturado no ensaio de compressão, onde 

pode ser visualizada a presença de “abaulamento” no CP, fenômeno também presente na 

característica da fratura por compressão em outros tipos de laminados compósitos (Ribeiro, 

2012; Freire Júnior, 2005).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 – Fratura do tipo abaulamento na compressão – Vista lateral (espessura). 

 

Uma análise mais detalhada pode ser feita pelas figuras 5.16, obtida através de 

microscopia ótica, onde pode ser observada a região de fratura final além da presença de 

microfissuras transversais. 
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Figura 5.16 – Região da fratura final do LHVL – Compressão uniaxial. 

 

A figura 5.17, obtida através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), mostra as 

características da fratura na compressão do laminado compósito, como fendas e ruptura de 

fibras. 
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Figura 5.17 – Características da fratura do LHVL – compressão uniaxial. 
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5.4 Laminado Compósito Híbrido de Fibras de Vidro e Fibras de 

Licuri no Estado Envelhecido 

A deterioração superficial do laminado foi avaliada através de exame macroscópico e 

microscópico (MEV). A perda de massa ocasionada pelo envelhecimento ambiental acelerado 

é demonstrada através de gráfico. Também os resultados dos ensaios mecânicos de tração e 

flexão do laminado compósito híbrido reforçado com fibras de vidro e fibras de licuri no 

estado envelhecido (LHVLE) são apresentados a seguir, bem como a análise macroscópica e 

microscópica das fraturas advindas destes ensaios, para posterior estudo comparativo. 

Ressalta-se aqui que a camada exposta ao envelhecimento ambiental acelerado no laminado 

compósito híbrido é a camada constituída de manta de fibras de vidro. 

 

5.4.1 Avaliação Morfológica 

Estudo dos aspectos morfológicos dos corpos de prova no estado original (LHVL) e 

após o ensaio de envelhecimento ambiental acelerado (LHVLE) foi realizado com o objetivo 

de verificar a deterioração superficial ocorrida nos mesmos através de posterior análise 

comparativa. A figura 5.18 mostra um comparativo macroscópico entre a face exposta ao 

envelhecimento e a face não exposta, onde se pode observar pouca mudança na face 

envelhecida em termos de cor e até mesmo de perda de massa da matriz (resina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 – Comparativo entre as faces no envelhecimento ambiental acelerado.  
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Também a profundidade do envelhecimento ambiental acelerado pode ser visualizada 

na comparação das faces do laminado compósito no estado original e no estado envelhecido 

(face oposta ao envelhecimento e face envelhecida), figura 5.19 (a), (b) e (c). 

Este resultado indica a propagação da fotoxidação ocorrida pelo ensaio de 

envelhecimento ambiental acelerado. 

 

Figura 5.19 – Fotoxidação no envelhecimento: a) Estado original; b) Face oposta ao 

envelhecimento; c) face envelhecida.  

 

Segundo Felipe (b) (2012), o processo de variação de cor na superfície do compósito 

foi objeto de estudos anteriores, sendo o fenômeno denominado processo de fotoxidação. 

Uma melhor visualização se obtém na figura 5.20 (a), (b) e (c), microscopia eletrônica 

de varredura, com um estudo comparativo entre as faces do compósito laminado no estado 

original e no estado envelhecido (face oposta ao envelhecimento e face envelhecida), onde se 

constatam uma forte deterioração, quando comparada à ocorrida no laminado LCLE, com a 

presença de escamações na matriz (perda da resina). Entretanto, nessas escamações, não foi 

observado nenhuma fibra exposta, apesar da presença de fraturas na matriz (figura 5.20 c). 

A degradação, bem como o processo de fotoxidação, ambos sofridos pelo LHVLE 

pode ser mais bem caracterizada quando na comparação com laminados híbridos reforçados 

com outras fibras vegetais.  

 

(a) (b) (c) 
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Figura 5.20 – Deterioração no envelhecimento LHVL: a) Face oposta ao envelhecimento; b) 

Face envelhecida; c) MEV ampliado – fratura na matriz sem exposição de fibras.  

 

A figura 5.21 (a), (b), (c) e (d) mostra uma análise comparativa (processo de 

fotoxidação) entre o laminado compósito LHVLE e um laminado compósito híbrido a base 

de mantas de fibras de vidro-E e tecido unidirecional de fibras de curauá e denominado de 

CH7, (FELIPE (b), 2012). Para confecção dos laminados compósitos foi utilizada a mesma 

resina de poliéster insaturada e ambos sofreram o mesmo tipo de envelhecimento ambiental 

acelerado. Ressalta-se ainda que na confecção do laminado CH7, a camada exposta ao 

envelhecimento é a camada de manta de fibras de vidro. 
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Figura 5.21 – Comparativo de envelhecimento: laminado compósito CH7/LHVLE: a) CH7 

– Face oposta ao envelhecimento (Fonte: adaptado Felipe (b), 2012); b) CH7 – Face 

envelhecida (Fonte: adaptado Felipe (b), 2012); c) LHVLE – Face oposta ao 

envelhecimento; d) LHVLE – Face envelhecida. 

 

 Nota-se que o laminado compósito híbrido CH7 apresentou uma variação cromática 

(fotoxidação) muito mais intensa que o laminado compósito LHVLE, evidenciando mais 

uma vez a importância do tipo de camada adjacente à camada exposta ao envelhecimento, ou 

seja, o bom comportamento da fibra de licuri frente à radiação UV. 

A diferença na deterioração superficial entre os dois laminados compósitos 

(LHVLE/CH7) pode ser mais bem analisada quando da comparação entre a microscopia 

eletrônica de varredura das superfícies de ambos os laminados (figura 5.22 a, b e c).  

(c) (a) 

(b) (d) 
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Figura 5.22 – Comparativo de envelhecimento MEV: laminado compósito CH7/LHVLE: a) 

Face envelhecida LHVLE; b) Face envelhecida CH7 (Fonte: adaptado Felipe (b), 2012); c) 

CH7 – MEV ampliado (Fonte: adaptado Felipe (b), 2012). 

 

Enquanto o laminado LHVLE apresenta apenas escamações superficiais na matriz 

sem exposição de fibras, figura 5.22 (a), o laminado CH7 apresenta uma deterioração bastante 

agressiva com uma área extensa de visualização de contorno de fibras, presença de sulcos na 

matriz, ocasionado pela perda de fibras; além disso, a grande maioria das fibras que estão 

expostas apresenta uma superfície bem limpa, mostrando uma desaderência na interface 

fibra/matriz (FELIPE (b), 2012). 
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Segundo Felipe (b) (2012) a radiação UV é responsável pela mudança de cor 

(fotoxidação) da matriz, além da visualização e perda de fibras de vidro, devido à degradação 

da resina com também ao processo de perda de aderência ou degradação da interface 

fibra/matriz. 

Ainda segundo Felipe (b) (2012) o processo de degradação no envelhecimento 

ambiental acelerado inicia com a migração de umidade na interface da fibra/matriz, 

enfraquecendo-a. A radiação UV, aumenta esta fragilidade, ou seja, a torna mais quebradiça; e 

como os ciclos acontecem alternadamente quando o processo de condensação é acionado, faz 

com que o material fique úmido e esta umidade tende a limpar o material; e como, a resina já 

está quebradiça, facilmente ela é retirada da superfície do corpo de prova, ocorrendo então 

uma perda de resina e consequentemente de fibras. 

Este fenômeno de desgaste da matriz com perda de fibra, também foi constatado por 

outros pesquisadores, onde ao final do ensaio de envelhecimento o compósito de epóxi/vidro 

apresentou desgaste da matriz com aparecimento de fibra devido à fragilização da resina 

ficando mais quebradiça mesmo com parâmetros de envelhecimento diferentes, tal como 

diferente matriz (ZAINUDDIN et al., 2011; SHARMA et al, 2006. apud  FELIPE (b), 2012).  

Segundo SHOKRIEH (2007), a perda das propriedades mecânicas da resina no 

envelhecimento ambiental acelerado é bastante significativa, chegando a 22,9% de perda nas 

propriedades de tração no caso da resina poliéster ortoftálica reforçada por fibra de vidro após 

ser exposta a 100h de radiação UV em câmara de envelhecimento. 

 Mais uma vez esta diferença na degradação dos laminados híbridos pode ser explicada 

ainda pelas propriedades da fibra de licuri utilizada como reforço. 

 

5.4.2 Perda de Massa 

Os percentuais de perda de massa dos corpos de prova de tração do laminado 

compósito LHVL após 2016 horas de exposição à radiação ultravioleta e ao vapor aquecido 

(ensaio de envelhecimento ambiental acelerado) são mostrados na figura 5.23. 

O mesmo procedimento usado nas medidas de perda de massa para o laminado 

compósito LCLE, foi também usado para o laminado LHVLE, ou seja, medidas realizadas 

em diferentes intervalos de exposição (radiação UV e Vapor aquecido). 
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Na análise da avaliação da perda de massa após exposição ao vapor aquecido e a 

radiação UV, medida em ciclos alternados, observa-se uma pequena variação nos valores da 

perda de massa o que comprova a regularidade no processo.  Nota-se que os maiores índices 

de perda de massa ocorreram a partir da quarta semana do ensaio de envelhecimento, 

totalizando no final do ensaio uma perda de aproximadamente 0,74%. 

 

 

Figura 5.23 – Diagrama de perda de massa do LHVLE. 

 

  

5.4.3  Ensaios Mecânicos do Laminado LHVL no Estado Envelhecido 

(LHVLE) 

Os resultados dos ensaios mecânicos de tração uniaxial e flexão em três pontos do 

laminado compósito (LHVLE) são apresentados a seguir bem como a análise macroscópica e 

microscópica das fraturas advindas destes ensaios. 

5.4.3.1 Tração Uniaxial – LHVLE 

A média dos resultados obtidos nos ensaios  mecânico de tração uniaxial para o 

laminado  LHVL envelhecido (LHVLE) são apresentados na forma do diagrama Tensão x 

Deformação como mostra a figura 5.24. 
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Figura 5.24 – Diagrama Tensão x Deformação (LHVLE). 

 

Os valores médios para resistência última à tração, módulo de elasticidade longitudinal 

e deformação de ruptura são mostrados na tabela 5.4, bem como as respectivas dispersões. 

 

Tabela 5.4 – Propriedades Mecânicas do LHVLE – Tração uniaxial longitudinal 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Tensão Última (MPa) 51,79 7,32 

Módulo de Elasticidade (GPa) 1,68 0,37 

Deformação de Ruptura (%) 2,87 0,38 

 

Nota-se que, como o laminado LHVL no estado original, as dispersões apresentaram 

valores relativamente baixos também para o laminado LHVLE.  

Diferentemente do laminado LCLE, o perfil do comportamento obtido para o 

laminado LHVLE mostra pequena mudança na inclinação do diagrama tensão x deformação, 

embora apresente, também, um comportamento frágil até a fratura final.  Ressalta-se ainda 
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que o módulo de elasticidade do laminado foi determinado utilizando os valores da tensão e 

deformação antes do inicio do dano (aproximadamente 50% da tensão última)  de forma a 

evitar possível influência do mesmo nos resultados. 

 

5.4.3.1.1 Análise da Fratura – Ensaio de Tração (LHVLE) 

Na análise macroscópica observa-se que todos CP’s tiveram suas fraturas, segundo 

codificação ASTM D3039/D3039 M – 08, do tipo LIT (Lateral – inside – top), ou seja, lateral 

e dentro ou no topo da garra superior conforme figura 5.25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 – Característica da fratura no laminado (LHVLE). Tração uniaxial. 

 

Antes da fratura final o LHVLE apresentou microfissurações transversais intensas na 

matriz e distribuída ao longo de todo o comprimento do corpo de prova. Estas 

microfissurações podem ser mais bem visualizadas na figura 5.26, onde também pode ser 

observada a fratura lateralmente. 

Na figura 5.27, obtida através de microscopia ótica, podem ser observados outros 

tipos de danos além das microfissurações transversais próximas à fratura final, como fibras 

de licuri rompidas e fendas. 

A figura 5.28, obtida através de microscopia eletrônica, mostra em detalhes a fratura 

do LHVLE na seção transversal do CP (fratura final), onde as camadas de vidro e licuri são 

Fratura  
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facilmente identificadas. Também é possível visualizar a presença de “furos”, ou seja, a 

desaderência na interface fibra/matriz, ocasionados pelo arranque de fibras. Nota-se ainda a 

ausência de delaminação entra as camadas, além da ruptura das fibras de vidro e de licuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26 – Fratura do laminado (LHVLE) vista lateral. Tração uniaxial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 5.27 – Fratura final do LHVLE. 
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Figura 5.28 – Seção da fratura final do LHVLE na tração uniaxial.  

 

5.4.3.2 Flexão em Três Pontos – LHVLE 

A média dos resultados obtidos nos ensaios  mecânico de flexão em três pontos para o 

laminado  LHVLE é apresentada como o perfil obtido através do diagrama Tensão x 

Deflexão conforme figura 5.29. O laminado apresenta um comportamento linear elástico entre  

a tensão e a deflexão do início do dano até a fratura. Apesar de do processo de fabricação, da 

hibridização e do processo de envelhecimento as curvas apresentam um comportamento 

uniforme, sendo as dispersões consideradas pequenas. 
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Os valores médios para resistência à flexão, módulo de elasticidade longitudinal e 

deflexão máxima para o LHVLE são mostrados na tabela 5.5, bem como as respectivas 

dispersões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29 – Diagrama Tensão x Deflexão (LHVLE).  

 

 

Tabela 5.5 – Propriedades Mecânicas do LHVLE – Flexão em três Pontos 

PROPRIEDADES MECÂNICAS VALORES MÉDIOS DESVIO PADRÃO (±) 

Resistência à Flexão (MPa) 118,26 7,59 

Módulo em Flexão (GPa) 4,96 0,18 

Deflexão Máxima (%) 2,54 0,16 

 

 

 

5.4.3.2.1 Análise da Fratura – Ensaio de Flexão (LHVLE) 

Todos os corpos de prova apresentaram fratura na camada externa tracionada, não 

sendo observado dano na região comprimida, o que demonstra o bom desempenho do 
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laminado no carregamento de flexão em três pontos. A análise macroscópica do LHVLE 

indica a fratura na face tracionada do corpo de prova sem o rompimento total do mesmo 

(figura 5.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30 – Característica da fratura no ensaio de Flexão (LHVLE) – Vista longitudinal. 

 

 Observa-se que a face exposta ao envelhecimento acelerado foi a face tracionada no 

ensaio, onde são observadas microfissurações transversais ao longo do comprimento do 

corpo de prova (figura 5.31). 

 

Figura 5.31 – Microfissurações na matriz.  Ensaio de flexão (LHVLE) – Vista lateral 

(espessura).  
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Na figura 5.32, obtida através de microscopia ótica, mostra mais detalhadamente os 

danos ocorridos. 

 

Figura 5.32 – Microscopia ótica do LHVLE fraturado no ensaio de flexão.  

 

A figura 5.33, obtida através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), mostra a 

presença de fraturas adesiva e coesiva na matriz, além da perda de resina e fibras causadas 

pelo envelhecimento. 
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Figura 5.33 – Danos ocorridos na seção transversal do laminado LHVLE fraturado no 

ensaio de flexão em três pontos.  

5.5 Influência do Envelhecimento Ambiental Acelerado – Estudo 

Comparativo  

A influência do processo de envelhecimento ambiental acelerado nas propriedades 

mecânicas do laminado LHVL é apresentada a seguir em forma tabelas e gráficos 

comparativos. 
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5.5.1 Tração Uniaxial 

As figuras 5.34, 5.35 e 5.36 mostram todo o estudo comparativo dos resultados 

obtidos no ensaio de tração uniaxial do laminado no estado original (LHVL) e no estado 

envelhecido (LHVLE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.34 – Diagrama comparativo de tensão última à tração uniaxial – LHVL/LHVLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.35 – Diagrama comparativo do módulo de elasticidade na tração uniaxial – 

LHVL/LHVLE. 
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Figura 5.36 – Diagrama comparativo de deformação de ruptura – LHVL/LHVLE. 

 

Na análise comparativa entre as propriedades de tensão última à tração do laminado no 

estado original (LHVL) e no estado envelhecido (LHVLE) pode-se observar que o LHVLE 

apresentou uma redução de 10,5% na sua tensão última. Quanto à rigidez a perda é de 36,4%, 

enquanto no comparativo da deformação de ruptura o laminado envelhecido LHVLE 

apresenta um acréscimo de 26,9%. 

A diminuição da resistência e da rigidez dos compósitos poliméricos submetidos a 

envelhecimento ambiental já foi comprovado em estudo realizado com matriz termoplástica 

reforçada com fibras naturais (DOAN et al., 2006), bem como com compósito de 

epóxi/grafite em imersão em água e temperatura variada (SHEN et al., 1977). 

 

5.5.2 Flexão em três pontos 

As figuras 5.37, 5.38 e 5.39 mostram o comparativo dos resultados do ensaio de flexão 

em três pontos do laminado no estado original (LHVL) e no estado envelhecido (LHVLE). 
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Figura 5.37 – Diagrama comparativo de resistência à flexão – LHVL/LHVLE. 

 

Na análise comparativa entre as propriedades de resistência a flexão do laminado no 

estado original (LHVL) e no estado envelhecido (LHVLE) pode-se observar que o LHVLE 

apresentou uma redução de 9,67% na sua resistência à flexão. Quanto ao módulo de flexão a 

perda é de 20,26%, enquanto no comparativo da deflexão máxima o laminado envelhecido 

LHVLE apresenta um acréscimo de 11,40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 5.38 – Diagrama comparativo de módulo em flexão – LHVL/LHVLE. 
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   Figura 5.39 – Diagrama Comparativo de Deflexão Máxima – LHVL/LHVLE. 
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6. ESTUDO COMPARATIVO GLOBAL 

Neste capítulo é apresentado inicialmente um estudo comparativo entre as 

propriedades mecânicas do laminado compósito reforçado com fibras de licuri no estado 

original (LCL) e o laminado compósito hibrido reforçado com manta de vidro-E e fibras 

de licuri no estado original (LHVL) ante os ensaios de tração, compressão uniaxial e 

flexão em três pontos. Neste estudo a finalidade é de avaliar os efeitos da hibridização. Em 

seguida é apresentado um estudo comparativo entre os mesmos laminados compósitos no 

estado original (LCL/LHVL) e no estado envelhecido (LCLE/LHVLE) com o intuito de 

se conhecer a influência simultânea do envelhecimento e hibridização. Neste segundo 

comparativo serão analisadas as perdas de massa ocorridas no envelhecimento ambiental 

acelerado, além das propriedades mecânicas ante os ensaios de tração e flexão em três 

pontos. 

6.1 Estudo Comparativo Global - Influência da hibridização 

Com a finalidade de analisar os efeitos da hibridização nos laminados compósitos, 

um estudo comparativo entre as propriedades mecânicas do LCL e do LHVL frente aos 

ensaios de tração uniaxial, compressão uniaxial e flexão em três pontos foi realizado. Este 

comparativo pode ser visualizado através das figuras 6.1 e 6.2.  

Na análise comparativa entre as propriedades, nota-se que a hibridização acarretou 

um aumento de 18,20% na tensão última à tração, 83,20% na tensão última à compressão e 

122,84% na resistência à flexão (figura 6.1).  

Quanto à propriedade da rigidez, aos módulos de elasticidade (figura 6.2) com a 

hibridização mostraram um comportamento diferenciado dependendo do tipo de 

carregamento. Registrou-se um aumento no módulo de elasticidade de 34,69% na tração e 

de 136,50% na flexão em três pontos, enquanto na compressão a diferença entre os 

laminados, em favor do LHVL, foi de 1,75%, caracterizando uma manutenção da rigidez, 

apesar do processo de hibridização. 

 Com os dados acima concluímos que a hibridização tornou o laminado mais 

resistente à tração, à compressão e à flexão, como também o tornou mais rígido, 

principalmente na tração e na flexão. 
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      Figura 6.1 – Efeitos da hibridização – Tensão última LCL/LHVL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 6.2 – Efeito da hibridização – Módulo de elasticidade LCL/LHVL. 

 

6.2  Estudo Comparativo Global – Influência 

envelhecimento/hibridização  

Com a finalidade de analisar a influência do envelhecimento ambiental acelerado e 

da hibridização nos laminados compósitos, um estudo comparativo entre as perdas de 

massa dos laminados compósitos no estado envelhecido LCLE e do LHVLE foi realizado. 



 

Mirtânia Antunes Leão 

 

156 CAPÍTULO VI – Resultados e Discussões: Estudo Comparativo Global 

Também um estudo comparativo entre as propriedades mecânicas (resistência e rigidez) 

dos laminados no estado original (LCL/LHVL) e no estado envelhecido (LCLE/LHVL) 

frente aos ensaios de tração uniaxial e flexão em três pontos foi realizado. Esse estudo tem 

como base medir as perdas e/ou ganhos dessas propriedades (em termos de diferenças 

percentuais) no sentido de se avaliar o comportamento dos laminados compósitos a base de 

fibras de licuri. 

  

6.2.1 Comparativo de Perda de Massa  

O comparativo da perda de massa, após exposição ao vapor aquecido e a radiação 

UV, dos laminados compósitos LCLE e LHVLE é mostrado na figura 6.3. Constatou-se 

que o laminado LCLE teve uma perda menor ao final do processo, mais uma vez 

evidenciando o bom comportamento dos compósitos a base de fibras de licuri frente às 

exposições de vapor aquecido x radiação UV. O laminado LCLE teve uma perda de 

massa de 0,69% enquanto o laminado LHVLE teve uma perda de massa de 0,74% 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 6.3 – Comparativo de perda de massa LCLE x LHVLE. 

 

6.2.2 Envelhecimento/Hibridização 

Resumindo as análises feitas no que se referem aos ensaios de tração uniaxial e de 

flexão em três pontos, as figuras 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 mostram o quanto os laminados LCL e 

LHVL retiveram de suas propriedades mecânicas (resistência e rigidez), em termos de 
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diferenças percentuais, após o período de envelhecimento ambiental. Ressalta-se aqui que 

nesse estudo comparativo os laminados compósitos no estado original são considerados 

com 100% de retenção de suas propriedades. Neste sentido, a capacidade de retenção das 

propriedades pode ser expressa tanto como “perdas” como “ganhos”, em termos de 

resistência e rigidez, para os laminados no estado envelhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Percentual de retenção envelhecimento/hibridização – Tensão última à tração 

(LCL x LHVL). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 – Percentual de retenção envelhecimento/hibridização – Módulo de 

elasticidade (LCL x LHVL). 
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Figura 6.6 – Percentual de retenção envelhecimento/hibridização – Resistência á Flexão 

(LCL x LHVL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Percentual de retenção envelhecimento/hibridização – Módulo de Flexão 

(LCL x LHVL). 

 

Com relação à influência dos processos de envelhecimento ambiental/hibridização 

nas propriedades de resistência e rigidez dos laminados LCL e LHVL, observa-se que o 

laminado LCL na tração uniaxial e na flexão em três pontos apresenta vantagens sobre o 

laminado LHVL no módulo de rigidez após o processo de envelhecimento. Já o laminado 
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LHVL apresenta vantagem na hibridização/envelhecimento em relação ao laminado LCL 

na tensão última à tração e na resistência à flexão com perdas de apenas 10,54% e de 

9,67% respectivamente. 
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7. CONCLUSÕES 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões dos resultados e discussões do 

trabalho desenvolvido. 

Caracterização da Fibra de Licuri 

 A fibra de licuri apresenta microestrutura semelhante às demais fibras vegetais 

originadas da folha; 

 A fibra de licuri apresentou um teor de lignina bastante superior às demais fibras, 

com exceção da fibra de coco. O alto teor de lignina, além de proporcionar firmeza 

e rigidez estrutural, confere durabilidade à fibra. A lignina também influencia como 

agente compatibilizante nas propriedades mecânicas dos compósitos a base de 

fibras vegetais melhorando a adesão fibra/matriz. 

 O teor de cera das fibras de licuri é a maior em relação às demais fibras comumente 

utilizadas como reforço em compósitos poliméricos, podendo influenciar na adesão 

da interface fibra/matriz. Esse problema é solucionado com um tratamento 

superficial prévio na fibra. 

 O baixo teor de hemicelulose da fibra de licuri contribuiu para uma menor 

degradação no envelhecimento ambiental acelerado dos laminados compósitos. A 

hemicelulose é o componente responsável pela biodegradação, absorção de 

umidade e degradação térmica da fibra. 

Propriedades Mecânicas dos Laminados LCL e LHVL 

 A tensão última dos laminados compósitos LCL e LHVL na tração uniaxial foi 

superior a da resina poliéster, perdendo, no entanto, para esta no módulo elástico. 

 Os laminados LCL e LHVL apresentaram um comportamento linearmente elástico 

até a fratura final nos ensaios de tração uniaxial e flexão em três pontos, em ambos 

os estados: original e envelhecido. 

 O laminado LCL na compressão uniaxial apresentou um comportamento 

diferenciado para o material quando comparado ao comportamento obtido na tração 

uniaxial, ou seja, o material apresenta certa “fluência” (característica do material 
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dúctil) embora esse comportamento seja atribuído ao próprio mecanismo de fratura 

observado, aliado à alta taxa de deformação do laminado antes da ruptura final.  

 O laminado LCL respondeu melhor ao ensaio de compressão uniaxial que ao 

ensaio de tração uniaxial na tensão última (acréscimo de 35,16%) e na deformação 

de ruptura (acréscimo de 257,89%) enquanto perdeu na rigidez (decréscimo de 

41,84%). 

 O laminado LHVL teve o mesmo comportamento que o LCL no ensaio de 

compressão uniaxial em relação ao ensaio de tração uniaxial com ganho na tensão 

última (acréscimo de 44,19%) e na deformação de ruptura (acréscimo de 73,15%) e 

perda na rigidez (decréscimo de 56%). 

 Em relação ao ensaio de flexão em três pontos, quando comparado aos ensaios de 

tração uniaxial e compressão uniaxial, o laminado LCL apresentou melhores 

resultados em todas as propriedades: na tensão última com acréscimos de 40,25% 

(tração uniaxial) e 3,76% (compressão uniaxial), no módulo de elasticidade com 

acréscimo de 34,18% (tração uniaxial) e 130,70% (compressão uniaxial) e na 

deformação de ruptura x deflexão com acréscimo de 5,70% (tração uniaxial) e 

11,57% (compressão uniaxial).  

 Já o laminado LHVL no ensaio de flexão em três pontos, quando comparado aos 

ensaios de tração uniaxial e compressão uniaxial apresentou melhores resultados na 

tensão última com acréscimos de 126,15% (tração uniaxial) e 26,21% (compressão 

uniaxial) e no módulo de elasticidade com acréscimos de 135,61% (tração uniaxial) 

e 436,20% (compressão uniaxial). Já na deformação x deflexão, a deflexão máxima 

foi equivalente à deformação de ruptura na tração (acréscimo de 0,9%) e perdeu 

para a deformação de ruptura na compressão (decréscimo de 73%). 

Análise da fratura 

 O modo de fratura para o laminado LCL no ensaio de tração uniaxial foi, segundo 

a norma ASTM D3039/D3039 M – 08, AGM (2), ou seja, angular e no meio do 

galgo. O tipo 2 caracteriza justamente a irregularidade na superfície da fratura final 

no material. Já o LCLE apresentou uma fratura do tipo LGM, lateral e no meio do 

galgo. 
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 O modo de fratura para o laminado LHVL no ensaio de tração uniaxial, segundo a 

mesma norma, foi do tipo LGM, lateral e no meio do galgo, enquanto o Laminado 

LHVLE apresentou uma fratura do tipo LIT, lateral e dentro ou no topo da garra 

superior. 

 Nas análises microscópicas tanto do laminado LCL quanto no laminado LHVL, no 

estado original e no estado envelhecido, foram encontrados danos do tipo fratura 

adesiva, fratura coesiva na matriz e na fibra, microfissurações e fendas com várias 

intensidades. 

 Na análise macroscópica da fratura após ensaio de flexão em três pontos nota-se 

que os danos foram concentrados na região tracionada, para ambos os laminados e 

nos dois estados. 

 Para ambos os laminados a fratura no ensaio de compressão axial, mostra a 

presença de um “abaulamento” (esmagamento das fibras) ao logo de todo o 

comprimento útil dos CP’s, caracterizando assim um “retardo” na ruptura final do 

laminado (alta taxa de deformação) e dando origem ao aspecto de “fluência” no 

comportamento do material. 

Degradação dos Laminados no Envelhecimento Ambiental Acelerado 

 O laminado LCL no estado envelhecido (LCLE) apresentou uma fotoxidação 

bastante discreta, não sendo quase perceptível a mudança cromática do material, o 

que não é uma característica comum às fibras lignocelulósicas. 

 A pouca deterioração do LCLE foi ratificada pela análise microscópica da 

superfície envelhecida que apresentou pequenos e esporádicos sulcos na matriz, 

sem, contudo, apresentar fibras expostas. Corroborando com os estes resultados o 

laminado compósito LCLE apresentou pouca perda de massa no ensaio de 

envelhecimento ambiental acelerado. 

 O laminado LHVL no estado envelhecido (LHVLE) apresentou comportamento 

similar e apesar de apresentar escamações na matriz, também não apresentou fibras 

expostas, o que constata a pouca profundidade dos mesmos. 
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 Em comparação com outros laminados semelhantes tanto o LCLE como o 

LHVLE apresentaram melhor resistência à degradação por envelhecimento 

ambiental acelerado, fato atribuído ao reforço de fibras de licuri.  

 O LCLE ao final do ensaio de envelhecimento ambiental acelerado teve uma perda 

de massa de 0,69% enquanto o LHVLE teve uma perda de 0,74%. Também em 

comparação a outros laminados semelhantes às perdas foram menores. 

Influência da Hibridização no Laminado LCL 

 A hibridização aumentou a resistência à tração (18,20%), à compressão (83,20%) e 

a flexão em três pontos (122,4%) do laminado compósito. 

 A hibridização também provocou um aumento nos módulos de tração (34,69%), 

compressão (1,75%) e flexão (136,50%), tornando-o mais rígido 

Influência do Envelhecimento/Hibridização 

 O laminado compósito LHVL apresentou melhores resultados que o LCL nas 

propriedades de tensão última à tração e resistência à flexão após o processo de 

envelhecimento ambiental tendo perdas de apenas 10,54% e de 9,67% 

respectivamente. 

 O laminado LCL, diferentemente do LHVL, apresentou ganhos nos módulos de 

resistência (61,22%) e de flexão (17,49%). 

 

De forma geral os laminados compósitos a base de fibras de licuri, apresentaram 

algumas vantagens em suas respostas frente ao envelhecimento ambiental quando 

comparados a outros tipos de laminados compósitos reforçados com fibras naturais como 

juta e curauá. Essas vantagens são evidenciadas no comportamento relacionado à rigidez, 

bem como, aos processos fotoxidação e degradação microestrutural. A integridade 

estrutural desses laminados foi mais afetada para o caso do laminado somente à base de 

fibras de licuri (LCL) sob a ação de cargas uniaxiais de tração onde foi verificada uma 

menor taxa de retenção de sua propriedade de resistência última. Em caso do uso desses 

laminados em exposição direta a intempéries, atenção deve ser tomada com relação aos 

seus efeitos, requerendo assim processos de manutenção adequados. 
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