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RESUMO 

 

 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, as fibras encontradas em 

abundância na natureza, que são biodegradáveis e de baixo custo quando comparado com as 

fibras sintéticas, vem sendo utilizadas na aplicação de produção de compósitos. Neste 

trabalho foi analisado o comportamento mecânico à partir do ensaio de tração e flexão, em um 

compósito híbrido tendo como matriz uma resina sintética ortoftálica reforçada com fibras de 

curauá e fibras da folha de abacaxizeiro (PALF), nas proporções de 25% x 75% (P1), 50% x 

50% (P2) e 75% x 25% (P3), respectivamente, com as fibras de curauá e as fibras da folha do 

abacaxizeiro sendo tratadas quimicamente por uma solução aquosa de hidróxido de sódio 

(NaOH) com 8% de concentração. As análises mecânicas indicaram que com relação aos 

estudos de tração, para a combinação P1 e P3, foram obtidas melhores resultados de 22,17 

MPa e 16,98 MPa, respectivamente, que é maior que da outra combinação de P2. Os 

resultados do mesmo padrão foram obtidos para análise de flexão onde P1 é 1,21% e P3 de 

0,96% que são maiores do que o resultado obtido da combinação P2. No caso de resistência à 

flexão, melhores resultados foram obtidos para a combinação P1 de 49,07 MPa. Mas, quando 

foi calculado o módulo de Young, os valores foram diferentes do padrão dos resultados dos 

outros testes realizados, com a combinação P2 com o valor de 4,06 GPa que é maior que das 

outras combinações. Isto mostra que as fibras PALF tiveram uma influência maior com 

relação à fibra de curauá. A análise dos resultados em geral demonstra que nas combinações 

de duas fibras vegetais celulósicas, uma ou a outra fibra com porcentagem maior (75%) é a 

melhor opção do que na composição de 50%/50%, entretanto no caso onde a aplicação será 

para suportar cargas de flexão, a melhor composição seria 50%/50%. 

 

 

Palavras-chave: Fibra Natural. Fibra Vegetal. Curauá. Fibra de Folha de Abacaxi (PALF). 

Propriedades Mecânicas. Compósitos Híbridos. 
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ABSTRACT 

 

 

With the objective to promote sustainable development, the fibres found in nature in 

abundance, which are biodegradable, of low cost in comparison to synthetic fibres are being 

used in the manufacture of composites. The mechanical behavior of the curauá and pineapple 

leaf fibre (PALF) composites in different proportions, 25% x 75% (P1), 50% x 50% (P2) e 

75% x 25% (P3) were respectively studied, being initially treated with a 2% aqueous solution 

of sodium hydroxide. Mechanical analyses indicated that with respect to studies of traction, 

for the combination of P1 and P3, better results of 22.17 MPa and 16.98 MPa, were obtained 

respectively, which are higher than that of the combination P2. The results of the same pattern 

were obtained for analysis of bending resistance where P1 is 1.21% and P3 represents 0.96%. 

In the case of resistance to bending, best results were obtained for the combination P1 at 

49.07 MPa. However, when Young's modulus values were calculated, the values were 

different to the pattern of the results of other tests, where the combination P2 with the value of 

4.06 GPa is greater than the other combinations. This shows that the PALF had a greater 

influence in relation to curauá fibre. The analysis of the results generally shows that in 

combinations of two vegetable fibers of cellulosic origin, the fiber which shows higher 

percentage (75%) is the best option than to the composition of 50%/50%. In the meantime, 

according to the results obtained in this study, in the case where the application should 

withstand bending loads, the better composition would be 50%/50%. 

 

 

Keywords: Natural Fibre. Vegetable Fibre. Curauá. Pineapple Leaf Fibre (PALF). 

Mechanical Properties. Hybrid Composites.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

A constante renovação e o avanço tecnológico, nos conceitos, aplicação e produção 

industrial, tem sido um preocupante problema nos diversos seguimentos da sociedade, devido 

à agressão causada ao meio ambiente, pelo não controle dos resíduos originados de processos, 

serviços e utilização de produtos inerente na vida moderna. Diante desta situação, cresceu a 

preocupação procedente dos grandes aglomerados indústrias, setores e instituições ambientais, 

no sentido de promover, diante da sociedade, através de propagandas educativas, uma 

conscientização nos cuidados com o meio ambiente e utilização dos recursos naturais. 

Atualmente o mundo produtivo vive a dual realidade, “Redução de Custos”, “Respeito 

Ambiental”. Esta realidade tem trazido aos ambientalistas, profissionais da indústria e 

profissionais da pesquisa, uma constante busca através do estudo e descobertas de novos 

materiais. Neste sentido, a produção de materiais de baixo custo e biodegradável, provindo 

das fibras vegetais tem tido um avanço de grande significância.  

O crescente uso de fibras naturais em substituição ou em composição com as fibras 

sintéticas tais como as de vidro, carbono, poliéster, poliamida, poliaramida, entre outras, 

demonstra e reforça a preocupação em se obter materiais que possuam propriedades exigidas 

sem agredir o meio ambiente. Dentro deste contexto, a fibra de vidro é a que mais vem sendo 

substituída, por ser de uma utilização mais ampla e de custo relativamente baixo, porém de 

alta agressividade ao meio ambiente ao homem (MOTA, 2009). 

Assim: 

 

A crescente utilização dos compósitos poliméricos ocasionou um grande avanço 

tecnológico em diversas áreas da engenharia, como por exemplo, na indústria 

aeroespacial, na automobilística, na náutica e na construção civil. Os compósitos são 

capazes de atender requisitos de projetos que muitas vezes não podem ser atendidos 

pelo material de engenharia tradicionalmente utilizado, como o aço e o alumínio. 

Elevada resistência especifica, elevado módulo especifico e ótima resistência 

química são atrativos que os compósitos poliméricos oferecem frente aos materiais 

metálicos (LEITÃO et al., 2010). 
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A aplicação estrutural, principalmente em peças de pouca solicitação mecânica, vem 

crescendo de forma singular, o que leva um crescente número de recentes pesquisadores a 

buscar novos materiais e a aperfeiçoar processos já existentes de obtenção de fibras e modos 

de fabricação e estruturas das mais diversas. No Brasil, das fibras com maior aceitação no 

mercado estão as de sisal, curauá, algodão, linho, junta, rami, licuri, bananeira entre outras 

(MOTA, 2009). 

Estudos têm mostrado que as fibras celulósicas apresentam características peculiares 

que traz vantagens para sua aplicação, características estas como: baixo custo, baixa 

densidade, biodegradabilidade, o fato de serem atóxicas e não abrasivas, possuírem boas 

propriedades térmicas, resistência especifica e alto módulo especifico, abundância e 

proveniência de fontes renováveis, alem de poderem ser facilmente modificadas por agentes 

químicos, o que as tornam fortes candidatas em potencial para aplicações diversas nos 

seguimentos industriais. 

A utilização de fibras vegetais em produtos comerciais contribui para gerar riqueza e 

reduzir o impacto ambiental causado pela produção e descarte de bens de consumo já que são 

materiais abundantes, de fontes renováveis e contribuem para o melhor aproveitamento do 

potencial agrícola brasileiro. As fibras vegetais podem ser utilizadas como reforço em 

polímeros termoplásticos, termorrígidos e borrachas.  

A indústria automotiva começou a usar compósitos com fibras vegetais por razões 

técnicas e comerciais. As fibras vegetais aparecem como uma valiosa alternativa aos materiais 

sintéticos e sua utilização tem crescido drasticamente nos últimos anos. As fibras vegetais 

apresentam ainda um potencial de redução do peso do veiculo em até 40% quando comparado 

com fibras de vidro, que estão presentes na maioria dos compósitos da indústria automotiva 

(SANTOS, 2006). 

Em base na contextualização apresentada, o presente estudo objetiva apresentar a 

utilização do compósito híbrido como reforço de fibra vegetal de abacaxi e curauá, numa 

matriz polimérica. 

Este trabalho apresenta também o processo de fabricação de compósitos onde variam, 

respectivamente, as proporções entre duas fibras naturais escolhidas, Fibra da Folha do 

Abacaxizeiro (PALF) e Curauá, 25%-75%, 50%-50%, 75%-25%. A principal inovação do 

trabalho consiste no desenvolvimento, projeto e fabricação de um dispositivo para confecção 

de mantas de até 1.000mm x 500mm de diferentes materiais. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Estudar as propriedades mecânicas de tração e flexão, e a viabilidade da fabricação de 

novos compósitos a partir de uma manta, como reforço, de fibras de Abacaxizeiro e Curauá. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Construir um confeccionador de manta. 

 Desenvolver um novo compósito híbrido tendo como matriz uma resina ortoftálica 

reforçada com PALF e Curauá. 

 Analisar a viabilidade técnica deste compósito. 

 Realizar tratamento químico nas PALF e Curauá para auxiliar na adesão com a 

matriz polimérica na tentativa de melhorar seu desempenho. 

 Determinar as características e propriedades mecânicas deste compósito.  
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2 ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

 

Os compósitos representam um caso de particular importância dentro do grupo das 

misturas poliméricas imiscíveis. Materiais compósitos são resultantes da combinação entre 

dois ou mais materiais de modo a formar um novo produto com características diferentes dos 

constituintes originais. Estes materiais são produzidos através da mistura física de uma fase 

dispersa que pode ser na forma de partículas, fibras ou mantas em uma fase contínua, 

denominada matriz (SANTOS, 2006). Os materiais compósitos têm os seus constituintes 

quimicamente distintos numa escala microscópica, separados por uma interface, sendo muito 

importante para a especificação destes constituintes (MOTA, 2009). 

A fase contínua, nos materiais compósitos, denominada matriz, tem a função de 

manter as fibras orientadas conforme sua distribuição e o espaçamento entre elas, além de 

transmitir as forças de cisalhamento entre as diversas camadas das fibras, atribuindo assim a 

este compósito, resistência ao dobramento e as torções por ele submetidas e proteger-las das 

possíveis agressões do ambiente exterior. 

Muitas aplicações tecnológicas exigem materiais com combinações incomuns de 

propriedades que não podem ser alcançadas por materiais poliméricos, cerâmicos e metálicos. 

Ao invés de desenvolver um novo material que pode ou não ter as propriedades desejadas 

para uma determinada aplicação, modifica-se um material já existente, através de 

incorporação de outro componente (www.demar.eel.usp.br/compositos). 

O avanço nas pesquisas quanto a modificação destes materiais, (poliméricos, 

cerâmicos e metálico), vem proporcionar a busca de melhor otimização de equipamentos e/ou 

componentes, fácil obtenção, redução na economia e custos com ótimo aproveitamento, 

funcionalidade e potencialidade de suas propriedades, com a obtenção de novos compósitos, 

tornando-os mais competitivo. 

Callister (2002) considera que um compósito deve ser um material multifase, com 

propriedades superiores a cada fase de sua composição. Uma dessas fases deve ser um 

aglomerante e a outra reforçante, caracterizando as fases, respectivamente. Em razão da 

variedade de materiais que podem constituir as diferentes fases dos compósitos classificamos 

http://www.demar.eel.usp.br/compositos
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em três grandes grupos de acordo com o material reforçante: compósitos reforçados com 

partículas, compósitos reforçados com fibras e compósitos estruturais (Figura 01). 

 

 

Figura 01: Classificação dos Materiais Compósitos segundo o Material de Reforço Usado 

FONTE: Callister (2000). 

 

Bittencourt 2001 (apud HILLIG, 2000) classifica compósitos bifásicos em três 

grandes categorias dependendo do tipo, geometria e orientação da fase reforçadora (fibra) 

como: 

 Compósito granulado: aquele formado por partículas de vários tamanhos e forma, 

dispersos aleatoriamente na matriz. Devido a essa aleatoriedade, tais compósitos podem ser 

considerados quase-homogêneos e quase-isotrópicos, se examinados numa escala maior que o 

tamanho das partículas; 

 Compósitos de fibras descontínuas: que apresentam como reforço pequenas fibras, 

pois são consideradas largas quando o comprimento é comparado com seu diâmetro e podem 

ser dispostas aleatoriamente ou ao longo de uma direção. No primeiro caso, o compósito pode 

ser considerado quase isotrópico, e no segundo, tende a ser anisotrópico ou, mais 

especificamente ortotrópico; 

 Compósitos de fibras contínuas; são reforçados por longas fibras continuas e mais 

eficientes do ponto de vista da rigidez e resistência mecânica. As fibras podem ser todas 

paralelas (unidirecional), dispostas perpendicularmente (bidirecional) ou orientadas em vários 

ângulos (multidirecional).  

Ratner et al. (1996) classificam os compósitos de acordo com a morfologia da fase 

dispersa usada, em compósitos fibrosos particulados. Para diferenciar fibras de partículas, os 

autores conceituam partículas como componentes que apresentam uma razão de aspecto, que 

é a relação entre a maior e menor dimensão do corpo (L/D), menor que três (Figura 02).  



6 

 

Figura 02: Classificação dos Materiais Compósitos 

FONTE: Ratner et al. (1996 apud HILLIG, 2000). 

 

O conceito de uma combinação de fibras e substâncias aglutinantes facilita a produção 

de materiais que são principalmente leves, mas apesar disso, são fortes e estáveis. Os 

compósitos podem ser mais fortes do que o aço, mas mesmo assim possuem, somente, 1/5 do 

peso do aço. Eles possuem vantagens sobre os metais, principalmente para o emprego em 

estruturas leves. O desenvolvimento dos materiais compósitos modernos com polímeros como 

matriz, também chamados plásticos reforçados (FRP- fibre reinforced plastics), iniciou-se 

com a produção de amianto com fibras de algodão em resina fenólica, no inicio deste século 

(século XX), e por volta dos anos cinqüenta, compósitos de fibras de vidro com náilon 

começaram a ser usados (LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). 
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2.1.1 Compósito reforçado com fibras 

 

 

Para os compósitos reforçados com fibras, a fase dispersa tem geometria com uma 

razão alta entre comprimento-diâmetro. Esta relação, conhecida como coeficiente de forma, é 

tomada para definir com fibras curtas aquelas cujo valor situa-se abaixo de 100. As fibras 

utilizadas em compósitos influem nas suas propriedades, basicamente resistência e dureza, em 

função de: 

 Comprimento da fibra (magnitude da ligação interfacial entre s fibra e a matriz) 

 Orientação e concentração das fibras quando se apresentam 

 Alinhadas e continuas 

 Alinhadas e descontinuas 

 Aleatórias de descontinuas 

Fibras alinhadas e de maior comprimento tendem a apresentar um melhor conjunto de 

propriedades. As possíveis orientações e concentrações das fibras quando utilizadas como 

fase dispersa em um compósito são, a seguir, ilustradas (Figura 03). 

 

 

Figura 03: Compósito reforçado com fibras (a) contínuas e alinhadas, 

(b) descontínuas e alinhadas, e (c) descontínuas e aleatoriamente orientadas 

FONTE: Callister (2002). 
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2.1.2 Matriz polimérica 

 

 

 A matriz nos materiais compósitos tem como finalidade básica atuar como um meio de 

transferência de carga para os reforços através do cisalhamento e proteger este reforço da 

abrasão mútua, danos e meio de degradação. As matrizes são classificadas, conforme 

mencionado, em: poliméricas, metálicas e cerâmicas, sendo as matrizes poliméricas as mais 

utilizadas devido à versatilidade de formulação e baixo custo de processamento quando 

comparada com outras matrizes.  

 Comumente as matrizes poliméricas são classificadas de acordo com os métodos de 

preparação da estrutura química e do comportamento mecânico. 

 Quanto ao método de preparação da estrutura química, os polímeros podem ser 

classificados em etapas. As reações de polimerização podem gerar diferentes tipos de cadeias 

poliméricas, que são classificadas como: 

I. Cadeia linear sem ramificações; 

II. Cadeia linear com ramificações; 

III. Cadeia com ligações cruzadas, tridimensionais ou reticuladas. 

As variações estruturais implicam diretamente nas propriedades físico-químicas dos 

polímeros, principalmente no que se refere à solubilidade e fusão. As matrizes poliméricas, de 

acordo com as características de fusão, podem ser classificadas em termoplásticas ou 

termofíxas. Esta classificação está relacionada com o comportamento a diferentes 

temperaturas dessas matrizes, o que por sua vez está relacionado às estruturas químicas das 

mesmas. 

Em função das características estruturais dos termoplásticos e dos termofixos podem-

se explicar algumas propriedades como a possibilidade de reciclagem dos termoplásticos e a 

baixa resistência ao impacto dos termofixos, quando na ausência de um agente de reforço 

(RODRIGUES, 2007). 

 

 

2.1.3 Polímeros  

 

 

Os materiais poliméricos são macromoléculas formadas pela reunião de unidades 

fundamentais (os “meros”) repetidamente que dão origem a longas cadeias, (Figura 04). O 
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tamanho das cadeias formadas principalmente por átomos de carbono, ou seja, a massa molar 

é o aspecto principal que confere a este grupo de materiais uma serie de características à eles 

associadas. 

Materiais poliméricos apresentam usualmente baixa densidade, pequena resistência a 

temperatura, baixa condutividade elétrica e térmica, etc. Polímeros são sintetizados por 

reações de polimerização a partir de dois monômeros. Vários polímeros se tornam fluidos 

viscosos a temperaturas elevadas (100 – 300)°C e são ainda processados através de 

procedimentos termomecânicos que permitem a fabricação de peças em grande quantidade e 

diversidade. 

 

HOOC - R - COOH + HO - R’ – OH   →  -[-OC-R-COOR’- O -]n 

 Ácido dicarboxílico + Diol éster 

Figura 04: Polimerização de poliéster 

 

 

2.1.4 Classificação dos polímeros 

 

 

Os compósitos poliméricos podem ser termoplásticos ou termorrígidos. A principal 

diferença entre estes dois tipos está no comportamento característico quando aquecido, isto é, 

os termoplásticos são polímeros capazes de serem moldados várias vezes devido às suas 

características de se tornarem fluidos sob ação da temperatura e depois se solidificarem 

quando há um decréscimo de temperatura. São caracterizados por possuírem ligações 

químicas fracas (forças de van der Waals) entre as cadeias que assim podem ser facilmente 

rompidas com a introdução de energia. Dessa forma, quando tais materiais são aquecidos, as 

ligações de van der Waals são quebradas, permitindo que haja uma maior facilidade para a 

movimentação de cadeias poliméricas umas em relação às outras. A capacidade das cadeias 

de fluir com a aplicação de temperatura garante a esses materiais suas características 

fundamentais de fácil re-processabilidade (http://www.demet.ufmg.br/docentes/rodrigo/ 

polimeros.htm). 

Por outro lado, polímeros termorrígidos apresentam cadeias conectadas entre si por 

ramificações ou braços compartilhados. Assim, ligações químicas primárias (covalentes) são 

responsáveis pelas ligações cruzadas entre cadeias, as quais só são rompidas com a introdução 

de elevadas quantidades de energia que usualmente levam também ao rompimento das 

http://www.demet.ufmg.br/docentes/rodrigo/%20polimeros.htm
http://www.demet.ufmg.br/docentes/rodrigo/%20polimeros.htm
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ligações constituidoras das cadeias poliméricas (com a conseqüente degradação – queima – do 

polímero). Assim sendo, percebe-se que o tipo de ligação entre cadeias, nesse caso, é 

responsável pelo comportamento característico dos termorrígidos de não serem facilmente 

conformados e reprocessados através apenas da ação conjunta de pressão temperatura 

(http://www.demet.ufmg.br/docentes/rodrigo/ polimeros.htm). 

O quadro 01 apresenta as principais características de polímeros termoplásticos e 

termorrígido. 

 

Quadro 01: Comparação das Propriedades entre Termoplásticos e Termorrígidos 

TERMOPLÁSTICOS TERMORRIGIDOS 

Reciclável mecanicamente 

Tempo ilimitado de armazenamento 

Alta viscosidade quando fundido 

Baixa resistência à fluência 

Temperatura de uso limitada à Tg e Tm. 

Baixa estabilidade térmica e dimensional 

Não reciclável mecanicamente 

Tempo limitado de armazenamento 

Baixa viscosidade durante o processamento 

Alta resistência a fluência 

Alta resistência térmica e dimensional 

FONTE: Santos (2006). 

 

Os polímeros termorrígidos são mais utilizados para uso estrutural em materiais 

compósitos por apresentarem algumas vantagens em relação aos termoplásticos, tais como 

estabilidade térmica, elevada rigidez, alta estabilidade dimensional, boas propriedades de 

isolamento térmico e elétrico, resistência a fluência e a deformação sob carregamento. Esses 

materiais podem também ser misturados fisicamente com fibras em método de processamento 

bastante simples. 

As resinas termorrígidas mais usadas e mais baratas são os poliésteres, poliuretano, 

vinil-éster e resinas fenólicas, as quais são usadas principalmente para compor compósitos 

reforçados com fibras de vidro (SANTOS, 2006). 

 

 

2.1.5 Características dos compósitos poliméricos 

 

 

Os compósitos poliméricos apresentam características peculiares que os fazem serem 

de fácil e econômica utilização nos diversos seguimentos industriais, tais como, 

automobilística, naval, aeronáutica, de transformação, etc., conforme é apresentado no quadro 

02 a seguir. 

http://www.demet.ufmg.br/docentes/rodrigo/%20polimeros.htm
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Quadro 02: Características peculiares apresentadas pelos compósitos poliméricos 

Leveza 
Devido ao peso especifico das resinas e das fibras os compósitos poliméricos 

apresentam um baixo peso especifico.  

Resistência Química  
Materiais com excepcional inércia química, permitindo sua utilização em 

ambientes agressivos quimicamente. 

Durabilidade 
Material de alta durabilidade em conseqüência de sua composição e ao 

croosslinking polimérico formado durante o processo de moldagem. 

Resistência Mecânica  

Apresentam excelente resistência mecânica, devido suas características e a 

variedade de combinações que podem ser realizadas entre as resinas e os 

materiais de reforço. 

Resistência as Intempéries 
Grande resistência aos problemas causados pelos ventos, a umidade, o sol e as 

mudaças térmicas. 

Facilidade na Manutenção Sujeitos a fáceis e simples técnicas de manutenção. 

Flexibilidade Arquitetônica 
Os compósitos tem grande vantagem sobre os materiais estruturais, devido a 

sua fácil modelagem formas complexas. 

 

 

2.1.6 Resina de 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 os 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 possuem uma gama de propriedades, caracterizando-a como a 

mais polivalente entre todas as resinas termofixas, quanto as suas aplicações. Algumas dessas 

propriedades podem ser ressaltadas no quadro 03. 

 

Quadro 03: Propriedades da resina poliéster 

Resinas Poliéster 

 Excelente estabilidade dimensional 

 Excelente resistência a ambientes quimicamente agressivos 

 Ótimas propriedades elétricas, isolantes 

 Fácil pigmentação 

 Não liberação de materiais voláteis durante a cura (sem estireno) 

 Cura a frio 

 Permite a utilização de moldes simples e barato. 
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O principal tipo de resina poliéster é a ortoftálica, que é a mais comum, usada para 

aplicações gerais que não exigem alta inércia química (RODRIGUES, 2007). 

 

 

2.1.7 Compósitos poliméricos reforçado com fibras naturais 

 

 

Os compósitos reforçados com fibras naturais podem ser uma alternativa, técnica e 

economicamente viável, em relação àqueles que usam fibras sintéticas, como a fibra de vidro. 

A incorporação de materiais ligninocelulósicos, como componente reforçante em compósitos 

poliméricos tem recebido atenção crescente devido aos seus preços e volume de aplicações. 

Esses materiais apresentam diversas vantagens sobre materiais inorgânicos, podendo citar 

baixa densidade e grande deformabilidade (MOTA, 2009). 

As principais desvantagens no emprego dessas fibras em compósitos poliméricos são 

relacionadas à natureza polar e hidrofílica, bem como a susceptibilidade dessas fibras a 

ataques de fungos e bactérias. 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 apud LEÃO, 2008) (apud MOTA, 2009). 

 

 

2.2 FIBRAS  

 

 

O surgimento dos polímeros no inicio do século XIX inaugurou uma nova era de 

pesquisas com uma nova opção de utilizar as fibras naturais em campos mais diversificados. Ao 

mesmo tempo o interesse em fibras sintéticas, devido às maiores dimensões e de outras 

propriedades ganhou popularidade e, lentamente, foi substituindo as fibras naturais em 

diferentes aplicações. No entanto, as alterações na matéria prima e produção de compostos 

sintéticos exigiu uma grande quantidade de energia e a qualidade do ambiente sofre por causa 

da poluição gerada na produção e na reciclagem desses materiais sintéticos. Esta condição levou 

a necessidade de intensificar os estudos e pesquisas voltados para as fibras naturais devido as 

suas vantagens. Assim, o renovado interesse pelas fibras naturais, vem obtendo grandes 

resultados no que se refere às propriedades mecânicas, muitas vezes substituindo as fibras 

sintéticas e tendo novas aplicações. Por causo do tratamento e da qualidade das fibras naturais, 
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estas têm sido utilizadas como reforço nos compósitos, a boa qualidade das suas propriedades 

mecânicas. Considerando o alto padrão de desempenho dos materiais compósitos em termos de 

manutenção, durabilidade e custo-eficácia, as aplicações de compósitos reforçados com fibras 

naturais são crescentes, na construção civil, aeronáutica, automobilística, naval e indústria. Tem 

sido de grande significância o estudo de novas descobertas da aplicação de novos materiais 

compósitos reforçados com fibras naturais, além das suas propriedades mecânicas, são materiais 

biodegradáveis. Veja classificação das fibras (Figura 05): 

 

Classificação das Fibras Têxteis

Natural
Manufaturados

animal vegetal mineral

(amianto)

semente

algodão

kapok

coco

folhacaule

l inho

hemp

juta

kenaf

ramie

etc.

abaca ou 

manila

henequen

phormium 

tenax

sisal

etc.

seda lã

(carneiro)

polímero sintético

pelo

alpaca, camelo, vaca, 

bode (mohaircashmere), 

cavalo, coelho (ângora),

vicuña, etc.

borracha(FTC)

(elastodieno)

outros

(carbobno, vidro, metal, 

cerâmica)

polímero natural

animal

(caseína)

vegetal

(arachin, 

zein)

alginato

éster de 

celulose

celulose

regenerada

(ráion(FTC))

proteína 

regnerada

(azlon(FTC))

cupro

(cupra(FTC)

acetato 

deacetilado
viscose modal

ureia de 

polimetileno

(policarbamida)

poliolefina

(olefina(FTC) derivados de 

polivinilo

poliuretano poliamida ounáilon aramid poliéster poliisopreno 

sintético

polietileno polipropileno

poliuretano não 

segmentado
poliuretano segmentado 

(elastano, spandex (FTC), 

lycra)

lastrile(FTC) vinilal  

poli (alcool 

vinilo), vinal
acríl iconovoloid(FTC)

trivinilofluorofibraanidex(FTC) modacríl ico nytril clorofibra

poliestireno

poli(cloreto de vinilideno)

(saran(FTC))

poli(cloreto de vinilo)

(vinyon (FTC))

 

Figura 05: Classificação das Fibras 

FONTE: Ladchumananandsivam (2005) 
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As fibras químicas apresentam uma alternativa criada pelo homem para as 

necessidades de diversas indústrias, antes dependentes exclusivamente das fibras encontradas 

na natureza. Em razão de suas qualidades e excelente aceitação pelo mercado, as fibras 

químicas tiveram expandida sua gama de utilização, com aplicações especificas, além de 

ampliar os usos das fibras naturais. 

As fibras químicas podem ser divididas em regeneradas e sintética. As primeiras são 

produzidas a partir da celulose, substancias fibrosa encontrada na pasta de madeira ou no inter 

de algodão, daí serem também conhecidas por fibras celulósicas. A primeira fonte de celulose 

purificada foi o inter de algodão, que é a primeira fibra curta restante na semente de algodão 

após o descaroçamento; no grupo das fibras regeneradas temos basicamente o raion viscose e 

o raion acetato. As fibras sintéticas, acrílico, náilon, poliéster, polipropileno, e a fibra 

elastomérica são originárias da petroquímica. 

A primeira fibra química produzida em escala comercial foi a raion, em 1910, 

coroando as experiências que haviam se iniciado nos Estados Unidos no século passado. 

Antes disso, os produtos têxteis somente podiam ser obtidos através das fibras naturais: 

algodão, linho, lã, juta, seda e rami. Vinte anos mais tarde, também nos Estados Unidos, se 

iniciava a produção, em escala comercial, da primeira fibra química sintetizada a partir da 

petroquímica, o náilon. 

Nenhuma fibra, isoladamente, química ou natural, preenche todas às necessidades da 

indústria têxtil; no entanto, a mistura de fibras químicas com fibras naturais, notadamente o 

algodão, trouxe a esta melhor desempenho, resistência, durabilidade e apresentação. O uso 

das fibras sintéticas é atualmente bastante difundido, abrangendo todos os segmentos da 

indústria têxtil. 

Em 1955 as fibras sintéticas começaram a ser produzidas no Brasil pela Rhodia e, a 

partir da década de 60, tiveram um crescimento constante, até superarem, por volta de 1965, 

as regeneradas, cujo desenvolvimento se havia estagnado, tanto em produção como em 

consumo. 

A primeira fibra sintética produzida no Brasil foi o náilon, sob a forma de filamento 

têxtil; no ano seguinte, em 1956, foi iniciada a produção de fibra cortada de náilon; em 1957 

foi a vez do filamento industrial de náilon para pneus; em 1961 foi introduzido o poliéster em 

filamentos e fibras cortadas, e em 1968, o acrílico, também sob forma de fibras cortadas. 

Conforme se pode observar na Figura 06 adiante, as fibras manufaturadas, 

primeiramente as polímeros naturais e, em seguida, as sintéticas vieram progressivamente 

deslocando do mercado às fibras naturais. Em nível mundial, 1993, as fibras químicas e as 
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naturais praticamente dividiam igualmente o mercado entre si com pequena predominância 

das segundas. Cabe registrar ainda, em termos de fibras químicas, a progressiva substituição 

das regeneradas pelas sintéticas. 

 

 

Figura 06: Fibras Têxteis – Mercado Mundial 

FONTE: Luiz et al (1995 apud ITMF – International Textiles Manufactures Federation, 2000). 

 

A produção mundial de fibras, a partir de 1983, apresentou um crescimento significativo 

(da ordem de 50%). Embora sem alteração na proporção entre químicas e naturais, proporção que 

é mantida até o ano de 2000. Este comportamento é mostrado na Figura 07. 

 

 

Figura 07: Produção Mundial de Fibras Têxteis 

FONTE: Luiz et al (1995 apud ITMF – International Textiles Manufactures Federation, 2000). 
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2.2.1 Fibras regeneradas de polímeros naturais  

 

 

As fibras regeneradas são produzidas a partir da celulose, e as principais matérias 

primas utilizadas são linter de algodão e a polpa de madeira (eucalipto). Inicialmente 

considerada como uma alternativa barata para substituir o algodão, a produção de fibras 

regeneradas praticamente se estagnou, em parte pelo predomínio crescente das fibras 

sintéticas e em parte porque seu processo produtivo é altamente poluente devido ao uso 

intensivo da solda cáustica, enxofre, entre outros produtos químicos. 

As principais fibras regeneradas de base celulósica são os raion acetato e o raion viscose 

(ou, simplesmente, viscose), sendo esta última mais importante do ponto de vista têxtil. 

 

 

2.2.2 Fibras vegetais e a sua utilização como reforço nos compósitos 

 

 

Houve um grande avanço tecnológico no desenvolvimento de novos materiais e as 

fibras naturais passaram a ter menor uso. Com o surgimento das fibras sintéticas, o consumo das 

fibras vegetais teve uma queda de cerca de 40% (D'ALMEIDA, 1987). Nos últimos anos, a 

crise energética, o baixo grau necessário para o processamento destas fibras, sua abundância, 

baixo custo e os problemas relacionados pelo uso de fibras sintéticas ao meio ambiente, tem 

novamente despertado a atenção e o interesse de pesquisadores de todo o mundo. 

Vários estudos têm sido realizados sobre as aplicações das fibras de sisal, juta e coco 

em compósitos reforçados, voltados para analisar em especial a melhoria das propriedades 

físicas e mecânicas dos compósitos, quando reforçados com fibras vegetais. Outros autores 

têm procurado entender a correlação entre estrutura e várias outras propriedades (mecânicas, 

dinâmicas e reológicas), visando à otimização do desempenho de compósitos de sisal e outros 

termoplásticos (polietileno), termorrígidos (resina epóxi) e elastômeros (borracha natural). Em 

resumo, eles mostram a potencialidade da aplicação industrial das fibras vegetais na utilização 

de novos materiais (compósitos). 

O interesse nos materiais compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais está 

crescendo rapidamente em termos de aplicações industriais e pesquisa fundamental. Elas são 

renováveis, baratas, completa ou parcialmente recicláveis e biodegradáveis. Estas fibras são 
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incorporadas num material que serve de matriz, tais como plásticos termorrígidos, 

termoplásticos ou biopolímeros e borrachas. 

Leão et al. (1998) estudaram sobre a utilização das fibras naturais em materiais de 

construção, embalagens e na indústria automotiva. Segundo os autores, estas fibras apresentam 

vantagens consideráveis e podem ser utilizadas com diferentes polímeros tais como PVC, PP e 

PE apresentando largas aplicações. Foram consideradas diversas propriedades das fibras 

naturais dentre as quais a fibra de curauá apresentou os melhores resultados. 

Dentro desse quadro de oportunidades, a indústria automobilística desponta como 

exemplo de um bom consumidor de fibras vegetais e, em especial, das fibras de sisal e coco, 

já contando com amplo "know-how" na aplicação de fontes renováveis na produção de vários 

componentes. Surge, portanto, a necessidade de se aproveitar as pesquisas já realizadas com 

essa cultura, as quais comprovam suas inúmeras possibilidades alternativas de 

aproveitamento, dando-lhe uma nova dimensão de mercado. 

As fibras vegetais são formadas basicamente de celulose, hemicelulose, lignina, 

pectina e minerais. A celulose, um polissacarídeo linear de alta massa molecular, é o principal 

constituinte estrutural, sendo responsável pela estabilidade e resistência das fibras. 

Fibras com grande quantidade de celulose seriam económica e tecnicamente viáveis 

para serem usadas na produção de têxteis, papel e como reforços em compósitos, entretanto, 

deve-se observar não só o teor de celulose contida nas fibras, mas também a qualidade e qual 

será o uso final das fibras obtidas. 

Segundo Chand et al. (1988 apud SANTOS, 2006), a resistência à tração e o módulo 

de elasticidade das fibras são diretamente proporcionais ao teor de celulose e inversamente 

proporcionais ao ângulo das microfibrilas. Já o alongamento máximo de ruptura aumenta com 

o ângulo, pois é maior o trabalho de fratura necessário para o estiramento das microfibrilas. 

As hemiceluloses são polissacarídeos com peso molecular variando de 25.000 a 

35.000 formado pela polimerização de vários açúcares, incluindo glucose, xilose, galactose, 

arabinose e manose, porém com grau de polimerização cerca de um décimo a um centésimo 

daquele encontrado para a celulose nativa. As hemiceluloses constituem cerca de 20 a 30% 

das fibras sendo predominantemente encontradas nas paredes celulares primárias e 

secundárias (LEWIN; GOLDENSTEIN, 1991 apud SANTOS, 2006). 

A hemicelulose normalmente atua como um elemento de ligação entre a celulose e a 

lignina, não estando diretamente correlacionada à resistência e dureza das fibras. Algumas 

frações de hemiceluloses se tornam parcial ou totalmente solúveis em água depois de terem 

sido extraídas com álcali. Soluções alcalinas de hidróxido de sódio e potássio são as mais 
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utilizadas para a extração de hemiceluloses (AZUMA; NOMURA; KOSHIJIMA, 1985 apud 

SANTOS, 2006). 

A lignina é um polímero complexo de estrutura amorfa, com constituintes aromáticos 

e alifáticos, que une as fibras celulósicas, formando a parede celular. Fornece resistência à 

compressão ao tecido celular e às fibras, enrijecendo a parede celular e protegendo os 

carboidratos (açúcares) contra danos físicos e químicos. Sua concentração nas fibras 

influencia a estrutura, as propriedades, a morfologia, a flexibilidade e a taxa de hidrólise. 

Fibras com alto teor de lignina serão rígidas e fortes. 

A pectina é um polissacarídeo, rico em ácido galacturônico, presente nas paredes 

celulares e com função aglutinante. Já os componentes minerais são os responsáveis pela 

formação das cinzas após a incineração das fibras. 

Os extrativos recebem este nome devido à sua facilidade de serem extraíveis com 

água, solventes orgânicos neutros, ou volatilizados a vapor. São responsáveis por 

determinadas características das plantas, tais como cor, odor, sabor e propriedades abrasivas 

(BROWNING, 1963 apud SANTOS, 2006). 

Os extrativos são removidos durante os tratamentos químicos alcalinos (BLEDKZI; 

GASAN, 1999 apud SANTOS, 2006). Eles compostos podem influenciar negativamente na 

compatibilidade química entre fibras e matriz polimérica, visto que muitos deles são ácidos 

graxos e compostos fenólicos (CHAND, 1989; TITÃ, 2002 apud SANTOS, 2006). 

Deve-se, no entanto, encontrar uma concentração ótima no tratamento alcalino no 

sentido de promover uma adesão adequada entre fibras e matriz sem comprometer as 

características mecânicas das fibras. 

Brahmakumar et al. (2005) estudaram o efeito da camada natural de graxa presente 

nas fibras de coco nas propriedades mecânicas de compósitos de matriz de PEBD. A extração 

da graxa das fibras de coco resulta em redução da adesão interfacial fibra/matriz, o que reduz 

o desempenho dos compósitos. 

As fibras de juta, linho, rami e sisal (convencionais) são fibras com percentuais altos 

de celulose, sendo indicadas para uso como material de reforço em compósitos. Os 

percentuais elevados de lignina nas fibras de juta e sisal habilitam-nas a terem comportamento 

adicional de fortalecimento dos compósitos, principalmente daqueles submetidos a processos 

de aquecimento. A composição de algumas fibras celulósicas está relacionada no Quadro 04. 
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Quadro 04: Composição de fibras oriundas de cultivo principal e de subprodutos da Agricultura. 

Fonte de Fibra 
% 

Celulose Hemicelulose Lignina Pectina Cinza Água 

Casca de coco 36 – 43 0,15 – 0,25 20 - 45 3,0 2,7 – 10,2 10 - 12 

Algodão 82,7 5,7 *** 5,7 NA 10 

Juta 64,4 12,0 11,8 0,2 NA 10 

Linho 64,1 16,7 2,0 1,8 NA 10 

Rami 68,6 13,1 0,6 1.9 NA 10 

Sisal 65,8 12,0 9,9 0,8 NA 10 

Forragem de Milho 38-40 28 7-12 NA 3,6-7,0 9 

Folha de Abacaxi 70-82 18 5-12 NA 0,7-0,9 10-13 

Bagaço de Cana 32-48 19-24 23-32 NA 1,5-5,0 8,8 

Folha da Bananeira 60-65 6 - 8 5-10 NA 4,7 10 -15 

Palha de Trigo 33-38 26-32 17-19 NA 6-8 10 

Palha de Arroz 28-36 23-28 12-14 NA 14-20 6,5 

Talo de Sorgo 27 25 11 NA *** 8-12 

Palha de Cevada 31 -45 27-38 14-19 NA 2-7 8-12 

FONTE: Reddy; Yang (2005); Bledzki; Gassan (1999); Khedari et al. (2005); Toledo Filho et al. (2004); Van 

Dam et al. (2004 apud PASSOS, 2005). 

Nota: NA – Não Avaliado  
 

Singleton et al. (2003 apud SANTOS, 2006) estudaram as propriedades mecânicas dos 

compósitos PEAD reciclados e fibras de linho. As fibras de linho constituídas por 60% de 

celulose, 15% de hemicelulose, 2-3% de pectina, 2% de lignina e 1% de cera apresentaram 

os melhores resultados de resistência mecânica na matriz PEAD reciclado em uma fração 

volumétrica de 15 a 20%. 

Razera et al. (2000) realizaram a caracterização das fibras de coco de onde obtiveram 

a seguinte composição: celulose 43,4%, lignina 38,3%, hemicelulose 14,7%, umidade 

10,5% e finos 3,5%. 

As duas plantas produtoras de fibra mais importantes, as quais podem ser cultivadas 

sob as condições típicas da Europa Central, são o linho e o cânhamo. Particularmente, o 

plantio de cânhamo está sendo atualmente subvencionado em escala nacional. Além disso, 

outras plantas produtoras de fibras adequadas para uso como material de reforço, tais como 

sisal, curauá, rami, coco, juta de Java (kenaf), são adequadas para cultivo, por exemplo, tanto 

na América do Norte e do Sul como na África (KLEBA, 2004 apud SANTOS, 2006). 

 As fibras vegetais oferecem diversas vantagens sobre fibras de vidro tais como: 

 As fibras da planta são um material de fonte renovável e sua disponibilidade é 

praticamente ilimitada. 



20 

 Quando os plásticos reforçados são sujeitados, na extremidade de seu ciclo de vida, 

a um processo da combustão, a quantidade liberada de Cos das fibras é neutra com respeito à 

quantidade assimilada durante seu crescimento. 

 A natureza abrasiva de fibras vegetais é muito mais baixa comparada àquela das 

fibras de vidro, o que leva a uma vantagem de ordem técnica, reciclabilidade e processamento 

do compósito em geral. 

 As fibras vegetais quando utilizadas como reforço em matrizes biodegradáveis 

representam uma grande vantagem do ponto de vista ambiental no final do seu ciclo de vida. 

Joshi et al. (2003, apud SANTOS, 2006) comparam as fibras naturais com as fibras de 

vidro sob diversos aspectos e estuda a viabilidade da substituição das fibras de vidro pelas 

fibras naturais em função do baixo custo, baixo peso e por apresentar uma alternativa 

ambientalmente mais favorável, quando comparadas às fibras de vidro (SANTOS, 2006). 

O desempenho de um compósito também pode ser melhorado se aumentada a 

transferência de solicitação mecânica da matriz plástica para a fibra, que possui maior 

resistência mecânica e reforçará, portanto, o plástico. Isso é obtido com a compatibilização 

entre a fibra hidrofílica e o polímero hidrofóbico, o que promove um aumento na adesão 

fibra/matriz. Essa maior adesão é obtida pela modificação química da superfície da fibra ou 

pela adição de grupos polares na matriz polimérica (apolar). Está sendo utilizado a silanização 

como método de modificação superficial da fibra. 

Embora este projeto ainda se encontre em sua fase inicial, os resultados obtidos até o 

momento são promissores, conforme pode ser observado nas Figuras 08 e 09. É importante 

notar que esses primeiros resultados são bastante satisfatórios, pois demonstram que é 

possível incorporar até 30% de sisal na matriz plástica, praticamente sem perda da resistência 

mecânica (Figura 08), utilizando-se técnicas convencionais de processamento de polímeros 

comumente empregados pelas indústrias de transformação de plásticos. Além disso, observa-

se que a técnica utilizada influi decisivamente na qualidade do compósito produzido. Destaca-

se a extrusão de rosca dupla, para a qual os melhores valores de resistência à tração foram 

obtidos. O módulo de elasticidade (Figura 09), que pode ser aumentado consideravelmente 

com a incorporação das fibras de sisal, o que é de interesse para várias aplicações na indústria 

automobilística e de construção civil. 
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Figura 08: Curvas de resistência à tração no ponto de escoamento (Mpa) 

em função da porcentagem de fibra de sisal. 
 

 

 

 

Figura 09: Curvas do módulo de elasticidade em função da porcentagem de fibra de sisal. 
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Novamente os melhores resultados foram obtidos pela técnica de extrusão de rosca 

dupla, pelo fato desse método proporcionar melhor distribuição da fibra na matriz plástica, 

conforme demonstraram estudos de microscopia eletrônica de varredura. Dessa forma, este 

trabalho está demonstrando a possibilidade da utilização de fibras de sisal para o reforço de 

polipropileno por várias técnicas de processamento de polímeros, utilizadas na indústria de 

transformação de plásticos para a produção de compósitos com potencial de aplicação, por 

exemplo, na indústria automobilística. Considerando-se as tendências ambientalistas globais, 

esta é uma grande oportunidade de agregação de valor das fibras vegetais e de desenvolvimento 

tecnológico para países produtores agrícolas, como o Brasil (EMBRAPA, 1996). 

 

 

2.2.3 Propriedades da interface 

 

 

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

fases contínuas, é a interface entre o reforço e a matriz. A interface é a região onde ocorre o 

contato entre os componentes do compósito. A região interfacial é a principal responsável 

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

entre as fases envolvidas na interface poderá provocar o início das falhas, comprometendo o 

desempenho dos compósitos. 

A interação entre os componentes na região interfacial depende na prática de dois 

fatores: o grau de contato (molhabilidade) das superfícies na interface, e das forças coesivas 

(adesividade) nesta região. Estes fatores são interdependentes, pois, se não houver suficiente 

área de contato entre os componentes será difícil assegurar boa adesividade entre as fases. A 

molhabilidade de uma superfície pela outra depende por sua vez da energia superficial destas 

e da área superficial de contato. 

A maior dificuldade no processo de compatibilização entre os componentes do 

compósito é combinar as diferentes características químicas destes. Em razão das diferentes 

naturezas das ligações químicas envolvidas e da diferença entre os coeficientes de expansão 

térmica, a adesividade na interface torna-se um parâmetro bastante complexo no 

desenvolvimento de compósitos. 

Fouche 1995 (apud SANTOS, 2006) explora em seu trabalho os principais tipos de 

adesão entre superfícies: 
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 Adesão por interdifusão: Os átomos ou moléculas de dois componentes do 

compósito podem interdifundir na interface para promover a adesão. Este fenómeno de 

difusão acontecerá apenas em condições favoráveis de adesividade e de contato entre as 

superfícies. Este mecanismo é aplicável em materiais cujas moléculas possuem alto grau de 

mobilidade assim como afinidade entre os dois tipos de moléculas, A interdifusão pode ser 

promovida pela presença de solventes ou agentes plastificaníes e a difusão dependerá da 

conformação molecular, dos constituintes envolvidos e da facilidade da mobilidade 

molecular. 

 Adesão eletrostática: Esta adesão ocorre entre a matriz e o material de reforço 

quando as superfícies são carregadas negativa e positivamente. Isto promove uma atração 

eletrostática entre os componentes do compósito que dependerá da diferença de carga das 

duas superfícies, apesar de não contribuir fortemente com a interação final entre fibra/matriz. 

 Adesão química: Este modelo considera o tipo de ligação química envolvido na 

interface entre as superfícies tais como as ligações iônicas, covalentes ou ligações metálicas. 

Esta adesão se dá em função da compatibilidade entre a ligação química da matriz polimérica 

com a ligação química da fibra. Como exemplo, têm-se os agentes de acoplamento como os 

silanos que promovem o acoplamento de óxidos (silanol) da superfície do vidro com as 

moléculas da matriz polimérica. 

 Adesão mecânica: Consiste numa adesão de intertravamento ou chaveamento 

mecânico das duas superfícies. Este tipo de adesão é o tipo mais eficaz, quando a força é 

aplicada paralelamente a interface, aumentando consideravelmente a força de cisalhamento. 

Em muitos casos, a adesão mecânica não ocorre sem a ajuda de algum outro mecanismo de 

adesão. 

Neste contexto, pode-se citar ainda o modelo de adesão promovido pelas reações 

ácido-base e ainda a adesão promovida por absorsão e reação superficial. 

As fibras celulósicas devem ser secas e tratadas para que se tenha um grau de adesão 

aceitável entre fibra e matriz, e assim alcançar o pleno potencial de reforço das fibras. A 

secagem das fibras é necessária para evitar a influência negativa da presença de umidade na 

interface entre fibras e os diferentes constituintes (BLEDZDKI; GASSAN, 1999 apud 

SANTOS, 2006). 

Biocompósitos de matriz de polipropileno reforçados por fibras ligno-celulósicas têm 

sido utilizados em indústrias de bens duráveis e automotivas. Segundo Mohanty et al. (2001 

apud SANTOS, 2006), tratamentos das fibras tais como desengraxamento, graftização, 
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branqueamento, acetilação ou reação com álcalis, peróxidos, silanos ou isocianatos são 

essenciais para a obtenção de materiais com melhores desempenhos. 

As fibras de reforço podem ser modificadas por métodos físicos e químicos. As 

modificações químicas e físicas das fibras naturais podem conferir a determinada matriz 

maior adesão, estabilidade dimensional, termoplasticidade e resistência à degradação 

biológica (ROWELL, 1996; KOZLOWSKI, 2003 apud SANTOS, 2006). 

Os métodos físicos como estiramento, calandragem e tratamento térmico, no entanto, 

não modificam a composição química das fibras. O tratamento físico modifica as 

propriedades de superfície das fibras e podem influenciar no mecanismo de ligação em 

polímeros (SAHEB; JOG, 1999 apud SANTOS, 2006). 

Muitos autores têm estudado a influência dos tratamentos químicos das fibras no 

comportamento mecânico dos compósitos a fim de otimizar estas características e promover a 

utilização destes compósitos como alternativas viáveis em substituição inclusive aos 

compósitos que utilizam fibras de vidro. 

Wambua et al. (2003 apud SANTOS, 2006) compararam a resistência mecânica de 

algumas fibras vegetais em compósitos de polipropileno e discutiram a viabilidade técnica em 

se substituir as fibras de vidro pelas fibras vegetais. Neste estudo, os compósitos com fibras 

de coco apresentaram baixas propriedades mecânicas, entretanto sua resistência ao impacto 

foi superior aos compósitos com fibras de juta de Java (Kenaf). 

Com base em Mattoso et al. (1998 apud SANTOS, 2006), os estudos mostraram que 

existem várias finalidades para as quais a modificação química das fibras de sisal pode ser 

utilizada, dependendo de sua aplicação. Quando se considera o uso de fibras em ciência dos 

materiais, para a substituição parcial ou total de plásticos ou outras fibras sintéticas ou 

minerais, pelo menos três aspectos podem ser considerados: 

1. Tratamento superficial da fibra para remoção de agentes cimentantes, levando à 

desfibrilação em fibras elementares individuais. As fibras elementares expandem a sua área 

interfacial fibra-plástico, aumentando a região de transferência de solicitação mecânica do 

plástico para a fibra. 

2. Modificação química da superfície das fibras, tornando-as apoiares e, portanto, 

mais compatíveis com os plásticos sintéticos comerciais, o que melhora a adesão fibra-

plástico. Termoplastização da fibra: modificação química da fibra, em todo o volume, de 

forma a transformá-la em um polímero com comportamento semelhante ao dos 

termoplásticos comerciais. 
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3. Nos compósitos de termoplásticos, a interação interfacial é, em muitos casos, muito 

fraca. Em particular, com polímeros poliolefínicos como o polipropileno, existe uma baixa 

ou nenhuma reação química entre a fibra e a matriz. Além disso, a morfologia do polímero 

na interface não é somente afetada por tratamento das fibras, mas pode ser diretamente 

afetada por iníeração com a fibra, deixando ocorrer a transcristalização, que dificulta a 

transferência de tensão para a fibra. O interesse do polipropileno nas aplicações como matriz 

em compósitos vem crescendo e a adesão deste polímero apoiar com a superfície da fibra 

também apoiar é um importante desafio (THOMASON; SCHOOLENBERG, 1994 apud 

SANTOS, 2006). 

Fibras de vidro contínuas são produzidas a partir de matéria-prima de vidro fundido e 

estes filamentos são recobertos com solução de agentes de acoplamento silano. A seleção de 

agente de acoplamento é também crucial na formação de uma boa interface (HAMADA, 2000 

apud SANTOS, 2006). 

Kalaprasad et al. (2004 apud SANTOS, 2006) estudaram a influência da composição 

relativa de fibras curtas de sisal/fibras de vidro, sua distribuição e comprimento de fibra nas 

propriedades de tração de compósitos híbridos de matriz de polietileno de baixa densidade 

(PEBD). Foi realizado um estudo da modificação superficial das fibras e do PEBD para 

aumento da adesão fibras/matriz e compatibilização com álcalis, anidrido acético, ácido 

esteárico, permanganato, anidrido maleico, silano e/ou peróxidos. O tratamento que resultou 

em maior aumento do módulo e da resistência à tração foi o com uso de peróxido de benzoíla 

que promoveu a graftização de polietileno nas fibras. 

Prasad et al. (1983 apud SANTOS, 2006) estudaram o tratamento de fibras de coco 

com solução de hidróxido de sódio a 5% e constataram que a resistência à tração destas fibras 

em uma matriz de poliéster aumenta em 15% quando estas são submetidas a uma temperatura 

de 27-29°C por 72 a 76 horas. Rout et al. (2001 apud SANTOS, 2006) também estudaram a 

influência da modificação superficial das fibras de coco através de tratamento químico com 

hidróxido de sódio em concentrações de O, 2, 5 e 10% nos compósitos poliéster/fibra de coco 

e constataram melhoras significativas nas suas propriedades mecânicas e redução de absorção 

de água quando comparados com as fibras que não sofreram tratamento. 

A substância alcalina reage com o material cimentante, em particular as 

hemiceluloses, levando à destruição das estruturas de mantas e separação de fibras em 

filamentos finos. Este processo é chamando de fibrilação, o qual quebra o feixe de fibras em 

fibras menores, aumentando a área superficial efetiva, que são favoráveis para a 
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molhabilidade da resina. Então a ligação entre fibra e a matriz na interface pode ser 

promovida (RAY, 2001 apud SANTOS, 2006). 

Albuquerque et al. (2000) estudaram o efeito da molhabilidade e das condições de 

envelhecimento nas propriedades físicas e mecânicas de compósitos de matriz de poliéster 

reforçados por juta orientada uniaxialmente. 

Adicionalmente, o tratamento alcalino leva a uma diminuição do ângulo espiral, 

tornando-o mais próximo do eixo da fibra e aumentando a orientação molecular. Um grau 

razoável de randomicidade é introduzido na orientação dos cristalitos devido à remoção de 

material não celulósico. 

Bismarck et al. (2001 apud SANTOS, 2006) caracterizaram fibras de sisal e coco 

modificadas quimicamente e estudaram seu comportamento quanto à absorção de água. O 

MEV foi a ferramenta utilizada pelos autores para mostrar a modificação da morfologia das 

fibras necessária à produção de compósitos de bom desempenho, baixo custo e amistosos em 

relação ao meio ambiente. 

Rozman et al. (1999 apud SANTOS, 2006), verificaram que compósitos híbridos de 

matriz de PP com alto teor de fibra de vidro e baixo teor de fibra de coco têm desempenho 

comparáveis aos compósitos com alto teor de fibra de coco e baixo teor de fibra de vidro. No 

entanto, sem compatibilização entre os materiais e padronização do tamanho de fibras, em 

comparação ao PP os compósitos híbridos apresentam menor resistência à flexão, à tração e 

ao impacto. 

John et al. (2004 apud SANTOS, 2006) estudaram o comportamento mecânico dos 

compósitos híbridos poliéster/fibras de vidro e sisal. As fibras de sisal, com comprimento 

médio de 10 mm, foram tratadas com solução aquosa de hidróxido de sódio a 2% e com 

trimetoxi silano. Ambos os tratamentos apresentaram comportamento bastante similar. Os 

valores de resistência ao impacto sofreram um aumento com o aumento da percentagem de 

fibra de vidro no compósito híbrido. 

Herrera-Franco et al. (2003 apud SANTOS, 2006) estudaram o comportamento 

mecânico do polietileno de alta densidade reforçado com fibras contínuas de henequen. Para 

promover a adesão fibra-matriz, foi realizado um tratamento alcalino. 

Rajulu et al. (2005 apud SANTOS, 2006) estudaram as propriedades mecânicas das 

fibras naturais de Hildergardia populifolia em matriz de poliéster. Utilizando fibras com 

diâmetro 0,18 mm, comprimento de 1,0 a 1,5 cm e tratamento com uma solução aquosa de 

2% de hidróxido de sódio, verificou-se que os compósitos obtidos com as fibras tratadas 
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apresentaram um aumento nas propriedades mecânicas da ordem de 15,6% em relação aos 

compósitos com fibras não tratadas. 

Pandey et al. (2003 apud SANTOS, 2006) verificaram que o método de preparação 

dos compósitos PP/fibras de coco afeta a foto e a biodegradação dos compósitos. Estes 

autores estudaram a resistência de compósito PP / fibra de coco ao ataque biológico e à 

fotodegradação. Foram utilizados dois métodos para preparação dos compósitos, mistura 

reativa de PP, anidrido maleico e um peróxido orgânico na presença de fibras de coco ou 

graftização de anidrido maleico em PP seguida da esterificação com as fibras de coco 

(SANTOS; 2006). 

 

 

2.2.4 Fibra de curauá 

 

 

O curauá é uma espécie hidrófila, uma bromélia de grande porte da região amazônica 

não precisa de solos férteis para o seu cultivo, exigindo, portanto uma boa condição de 

aeração e drenagem. O clima ideal para o seu cultivo é quente e úmido, com temperaturas 

variando de 22° a 32°, com a umidade do ar entorno de 90° e precipitação pluviométrica entre 

2000 e 2500 mm anuais. 

A fibra de curauá é caracterizada pelas suas propriedades mecânicas de alta 

resistência, baixa densidade, conferindo vantajosa leveza ao produto final, e significante 

potencial para reciclagem, tais propriedades fazem com que as fibras de curauá sejam 

empregadas como reforço ao plástico na fabricação de peças com características reduzidas e 

detalhadas, produzidas pelo processo de moldagem por injeção, como botões do painel de 

carros, maçanetas e dobradiças de quebra-sol. Peças de maiores dimensões, tais como a parte 

interna das portas e a tampa do compartimento de bagagem de alguns modelos de carros, já 

são fabricadas utilizando outros processos, com a fibra vegetal como parte de sua composição, 

a crescente utilização das referidas fibras, tem ocasionado grande demanda, porem, o rápido 

crescimento desta demanda, é muito alem do que é produzido no país, causa esta despertada 

pela possibilidade do uso comprovado, da matéria prima extraída das folhas do curauá 

(Ananas erectifolius), que pertence à mesma família do abacaxi, na produção de novos 

componentes nos diversos segmentos da indústria. Entre os usos estão caixas-d’água, 

piscinas, tecidos antialérgicos e até a utilização da fibra vegetal como material substituto para 

as vigas de ferro usadas no lugar de concreto em países como o Japão, que enfrentam 
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problemas de tremores de terra de alta intensidade, pela sua alta resistência mecânica e leveza. 

As propriedades mecânicas e físicas da fibra de curauá estão relacionadas no Quadro 05. 

 

Quadro 05: Propriedades mecânicas e físicas da fibra de curauá. 

Propriedades Fibra de Curauá 

Densidade (g/m)³ 1,2 

Resistência à tensão (MPa)  834 

Alongamento na ruptura (%) 4,5 

Módulo de Young (MPa) 2750 

Resistência específica (MPa) - 

Módulo específico (MPa) - 

Fonte: Tavares (2008). 

 

A fibra de curauá foi descoberta pelos povos primitivos que a utilizavam para amarrar 

embarcações, fazer redes e cestarias. A sabedoria indígena também descobriu outra 

importante utilidade do curauá (Figura 10), sua propriedade anestésica. Pesquisas do 

departamento de bioquímica e farmácia do Pará revelaram que a planta funciona como 

excelente cicatrizante, e estudos mais recentes confirmaram sua eficácia como anestésico 

(TAVARES, 2008). 

 

 
Figura 10: Plantação de curauá 

 

 

No processo de desfibramento da folha de curauá, a sobra da moagem da folha resulta 

em um produto chamado mucilagem, que pode ser usado tanto para ração animal, porque 
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contém 7% de proteína, como na fabricação de papel pela indústria de celulose e adubo 

orgânico. 

Os estudos que resultaram no compósito feito de plástico e fibra de curauá, cotado para 

substituir a fibra de vidro em peças fabricadas pelo processo de moldagem por injeção não só na 

indústria automobilística como também na eletroeletrônica, como revestimento externo de 

gravadores, capas de celulares e de ferramentas elétricas. Reciclagem térmica – a fibra do curauá 

é produzida com baixo consumo energético, necessário apenas no processo de extração e moagem 

da planta. Outra vantagem é que ela tem uma densidade menor que a de vidro, o que significa 

produtos mais leves. No caso do mercado automobilístico, essa é uma característica interessante, 

porque representa menor consumo de combustível. A reciclagem também conta pontos a favor da 

fibra vegetal. Os produtos feitos com esse material podem ser reciclados pelo processo térmico 

(Figura 11) (http://blog.controversia.com.br/2007/12/17/leve-e-resistente/). 

 

 

Figura 11: Fibras de curauá e algumas de suas aplicações. 

FONTE: ERENO (2004). 

 

 

2.2.5 Fibra de abacaxizeiro 

 

 

Abacaxi ou ananás é uma planta monocotiledônea da família das bromelíáceas. Os 

abacaxizeiros cultivados pertencem à espécie Anonas comosus, que compreende muitas 

variedades frutíferas. Há também várias espécies selvagens, pertencentes ao mesmo género. 
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Termo abacaxi é originado do tupi (ibacati - fruta cheirosa), já o termo ananás vem do guarani 

(nana). 

Tailândia, Filipinas, Brasil e China são os principais produtores de abacaxi do mundo, 

fornecem quase 50% da saída total (Fao – Food and Agricultural Organization of The United 

Nations, 2004). Outros produtores importantes são a índia, Nigéria, Kenya, Indonésia, México 

e Costa Rica e são responsável pelo restante da produção mundial. 

As variedades mais conhecidas no Brasil são: Pérola ou Branco de Pernambuco 

(folhas com espinho), Smooth Cayenne (espinhos somente nas extremidades das folhas), Jupi, 

Peroleíra e Primavera (folhas sem espinhos). As cultivares Smooth Cayenne e Pérola lideram 

o mercado brasileiro. 

Segundo dados do IBGE de 2007 atualmente o Brasil produz cerca de 1.677.367 frutos 

e sua área plantada corresponde a 72.177 ha. Sendo a região nordeste a que possui a maior 

produção com 700.000 frutos e área plantada correspondente a 28.951 ha. 

A Produção de abacaxi no Brasil é liderada pelo estado do Pará com 350.199 frutos e 

área plantada de 13967ha,, seguido do estado da Paraíba com 338.071 frutos e área plantada de 

12.870ha e pelo estado de Minas Gerais com 238.104 e área plantada de 9.213ha (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Plantação de Abacaxi no Assentamento Ramada 4, no Municipio de Ielmo Marinho-RN. 
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O abacaxizeiro compõe-se de um caule (talo) curto e grosso. À volta do caule crescem 

folhas em fornia de calha, estreitas e rígidas no qual também se inserem raízes axilares- As folhas 

desenvolvem-se no caule em forma de espiral. A planta adulta atinge de 0,75 a 1,5 metros de 

altura e largura de 0,90 a 1,20 metros. A planta adulta possui em média 30 folhas que se 

encontram inseridas no caule e tem seu comprimento variado. As folhas menores concentram-se 

no início e no fínal do espiral e as maiores no centro (Figura 13) (TAVARES, 2008). 

 

 

Figura 13: Abacaxizeiro 

 

 

A propagação do abacaxizeiro é feita de forma vegetativa, podendo-se utilizar várias 

partes da planta para a formação das mudas (Figura 14) (EMBRAPA, 1996), tais como: 

a) Coroa: situada no ápice do fruto e é raramente usada, pois é vendida com o fruto. 

Seu crescimento é mais lento e a frutificação mais tardia. 

b) Filhote: localizado na base do fruto e auxilia bastante a sua sustentação. É a muda 

de maior disponibilidade e também a mais utilizada, podendo facilitar a fonnação de plantios 

homogéneos, o que facilita o manejo, a colheita, e o controle de florescimento. 

c) Fílhote-rebentão: é um tipo de muda com bom tamanho e adequada para o plantio, 

mas pouco produzida pela maioria das cultivares de abacaxi. 

d) Rebentão: é a brotaçao do caule e surge na base da planta-mãe. Dificulta a formação 

de plantios homogéneos, mas permite a produção na soca ou segunda safra. 
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Outros tipos de mudas são aquelas produzidas por seccionamento de caule e em 

laboratório, via cultura de tecidos (TAVARES, 2008). 

 

 

Figura 14 - Abacaxizeiro com o fruto 

 

 

O abacaxizeiro pode oferecer vantagens adicionais além do seu fruto e das 

propriedades medicinais que ele proporciona, tais como: fibras que são retiradas de suas 

folhas e utilizadas na confecção de roupas e de papel; substância do caule (Bromelia) que é 

utilizada na indústria farmacêutica e na alimentícia. 

A qualidade e a quantidade de fibras extraídas são fortemente influenciadas pelo 

método de extração. As fibras das folhas do abacaxizeiro podem ser extraídas manualmente 

ou mecanicamente através de uma máquina desfibradeira. O processo manual começa com o 

desfíbramento através do batimento e da raspagem das folhas. 

As folhas mais utilizadas no processo de extração são as folhas longas. No processo 

manual as folhas são mergulhadas em água, depois são batidas e raspadas até que a casca seja 

removida. Feito isso são colocadas novamente na água na qual podem ser adicionados 

produtos químicos para acelerar a atividade dos microorganismos que digerem o tecido não 

desejado e separam as fibras. A utilização de produtos químicos reduz a retirada das fibras de 

5 dias a 26 horas. Já no processo mecânico pode ser utilizada a máquina de sisal para retirada 

das fibras. Já existe desfibradeiras principalmente para extração das fibras de folhas do 

abacaxizeiro na índia, Filipinas e no Brasil (UFRN). Estima-se que em l kg de folhas 

(aproximadamente 22 folhas) sejam retirados de 22 a 27 gramas de fibras (MICHELLA, 
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2008). O Quadro 06 mostra algumas propriedades mecânicas e físicas da fibra da folha do 

abacaxizeiro. Algumas utilidades da fibra de abacaxizeiro são apresentadas na Figura 15. 

 

Quadro 06: Propriedades Mecânicas e Físicas da PALF. 

Propriedades Fibra de Abacaxizeiro 

Densidade (g/m)³ 1,526 

Resistência à tensão (MPa) 170 

Alongamento na ruptura (%) 3 

Módulo de Young (MPa) 6210 

Resistência específica (MPa) 110 

Módulo específico (MPa) 4070 

FONTE: Tavares (2008). 

 

 

 

Figura 15: Algumas aplicações das fibras de abacaxizeiro. 

FONTE: http://www.unesco.org/courier/1999_11/fr/signes/txt1.htm. 

 

http://www.unesco.org/courier/1999_11/fr/signes/txt1.htm
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O interesse de realizar este trabalho surgiu a partir da leitura de outros resultados 

obtidos em outros estudos de pesquisa de mestrado sobre compósitos com matriz ortoftalica 

reforçada com fibra de abacaxizeiro e compósitos com matriz ortoftalica reforçada com fibra 

de curauá. 

 

 

3.1 MATERIAIS  UTILIZADOS 

 

 

Para realizar esta pesquisa, foram utilizados os materiais relacionados no Quadro 07.  

 

Quadro 07: Materiais Utilizados na Pesquisa 

Placa de Tecnil 20mm Papel Laminado de Aluminio 

Lixa D’água 60/80/120/600/1200 Água Destilada 

Rolos Solvente para Limpesa 

Escova de Aço Molde de Formica 

Lixa D’água 60/80/120/600/1200 Catalizador MEK 

Resina Sintética Ortoftálica Interfane – Plástico Desmoldante 

Hidroxido de Sódio  Fibras de Abacaxi 

Desmoldante Ecoglaze 25 Fibras de Curauá 

Cera Desmoldante de Carnauba Alcool Desmoldante 

 

 

3.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

 

Para o desenvolvimento, confecção e preparação dos corpos de prova para realizar os 

ensaios e analise de resultados obtidos neste trabalho, foram utilizados os equipamentos e 

ferramentas relacionadas no Quadro 08. 
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Quadro 08: Equipamentos e Ferramentas 

Confeccionador de Manta Carda manual para abertura das fibras 

Plaina Broca 1mm 

Fresadora Broca 1,5mm 

Furadeira de Bancada Broca 3/16” 

Furadeira Manual Broca 5/16” 

Lixadeira Trena Metálica Starret 3m 

Maquina de Corte Limitador de Manta 

Computador Ligado a Internet Suporte para Confeccionador de Manta 

Maquina de Ensaio Universal Desfibradeira 

Microscópio de Varredura Eletrônico Balança Laboratório Textil UFRN 

 

 

3.3 ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

 

Este trabalho consta da confecção três mantas de fibras vegetais, de fibras de abacaxi e 

fibras de curauá, com as seguintes dimensões (30 x 30 x 0,3)cm, compostas nas porcentagens: 

25% e 75%, 50% e 50%, 75% e 25% respectivamente. 

Para confeccionar as mantas foi construido um confeccionador de mantas com as 

seguintes dimensões (100 x 50 x 30)cm, assim também construi-se, como acessórios, três 

Limitadores de Manta como as dimensões de (30 x 30 x 15)cm. 

 

 

3.4 LOCAL DE TRABALHO 

 

 

Devido à disponibilidade pratica para desenvolver este trabalho foram utilizados, o 

Laboratótio de Engenharia Têxtil da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), 

o Laboratório de Mecânica, Química e Geologia e Mineração do IFRN (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) e Laboratório de Analise do 

CTGÁS. As mantas foram confeccionadas na indústria “a&e Tratamento de Água e 

Efluentes”, localizada na estrada de Extremoz. 
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3.5 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 

A realização da prática deste trabalho teve inicio com a aquisição da matéria prima, 

sendo parte desta matéria prima, folha abacaxi, colhida no Município de Ielmo Marinho nos 

Lotes Ramada 4 e Ramada 5 na Fazenda Terra Nova. Com a utilização da desfibradeira, no 

laboratório de Engenharia Têxtil da UFRN, obtiveram-se as fibras das folhas dos pés de 

abacaxi. Concluído o desfibramento, as fibras foram classificadas de melhor qualidade 

aparente, considerando, comprimento, textura, uniformidade e colocadas para secar, sendo em 

seguida cardadas e tratadas com uma solução aquosa de 8% de hidróxido de sódio (NaOH). 

A aquisição da fibra Curauá deu-se através de doação da EMATER-PA. Estas fibras 

também foram submetidas ao mesmo tratamento, ou seja, foram cardadas e em seguida 

tratadas com uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 8%. 

 

 

3.6 CONFECÇÃO DE MANTA 

 

 

Devido a não existência no mercado de um confeccionador de mantas de fibra vegetal, 

foi preciso à elaboração e construção deste equipamento para confecção das mantas como 

reforços para composição de compósitos poliméricos. Depois de construído este 

confeccionador de mantas ficou com as dimensões internas assim definidas: 100 x 50 x 30cm 

(Figura 16 a e b), a seguir. 
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A B 

Figura 16 (a e b): Confeccionador de Manta 

 

O Confeccionador de Manta consta de quatro elementos básicos: Tanque de vidro, 

suporte para transporte, prancha para moldagem e torneira para escoamento. 

Para confeccionar mantas de reforços de menores dimensões (30 x 30 x 0,3cm), foram 

construídos três “Limitadores de Mantas” nestas referidas dimensões. 

 

 

3.6.1 Procedimento 

 

 

Para construir o confeccionador de manta partiu-se da ideia de se confeccionar uma 

manta de fibra vegetal com área 100x50cm, sendo 100cm comprimento, 50cm largura com a 

espessura a ser definida conforme projeto. 

Para confeccionar mantas de menores dimensões, constroem-se, como acessórios, três 

limitadores para confecção de manta, de fibra vegetal, nas medidas (30 x 30cm) com 

espessura a ser definida conforme projeto. 

Foi construído um tanque, tipo aquário, confeccionado com vidro 8 mm (oito 

milímetros) nas dimensões de (100 x 50 x 30) cm, tendo o mesmo uma cinta interna com (2 x 

0,8) cm utilizada para apoiar as pranchas de tecnil. 



38 

As pranchas de tecnil são utilizadas para prensagem e secagem das mantas, e constam 

de duas unidades, uma superior e uma inferior, sendo que a prancha inferior apresenta furos 

de 1 mm (um milímetro) para drenagem da água, distanciados de 1 cm (um centímetro). 

A prancha de tecnil superior consta de duas alças para manuseio, para retirada e 

introdução no tanque, das duas pranchas que são fixadas por 10 (dez) parafusos de 5/16”. 

A drenagem da água do confeccionador de mantas, é feita através de uma torneira de 

1/2” (meia polegada) instalada no tanque de vidro. 

Para transportar este confeccionador de mantas construiu-se um carrinho, tipo suporte, 

utilizando cantoneira em “L” com as medidas de (2x2) cm. Esse confeccionador de manta foi 

construído nas oficinas do laboratório de Mecânica do IFRN. 

 

 

3.7 DESFIBRAMENTO E TRATAMENTO QUÍMICO DAS FIBRAS 

 

 

O processo de obtenção da manta para utilização como reforço de fibras vegetais, na 

confecção de um compósito híbrido, fibra de abacaxizeiro / fibra de curauá / resina ortoftálica, 

começou com o colhimento e escolha de folhas de abacaxi para extração das fibras na 

plantação de abacaxi no município de Ielmo Marinho (Figura 17). 

 

 
Figura 17: Plantação de abacaxi assentamento Ramada 5 – Ielmo Marinho 
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Após a coleta as folhas de abacaxi foram levadas para o laboratório de Engenharia 

Têxtil em seguida feita nova seleção das folhas que foram limpas e preparadas para o seu 

desfibramento. 

 

 

3.7.1 Desfibramento das fibras da folha de abacaxizeiro 

 

 

O desfibramento das folhas de abacaxi foi feito na desfibradeira mecânica do 

laboratório de Têxtil, processo onde o desfibramento é feito folha a folha controlada 

manualmente (Figura 18). 

 

 
Figura 18: Operação de desfibramento. Homem x Fibra x Máquina. 

 

Concluída a operação de desfibramento, foi realizada uma pré-limpeza (Figura 19) 

eliminando as partes grosseiras passiveis de serem removidas manualmente, antes de a fibra 

ser preparada para sua desumidificação natural e cardagem. 
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Figura 19: Pré-limpeza das fibras após desfibramento. 

 

Conforme foi realizado o desfibramento e pré-limpeza dos lotes de palhas de abacaxi e 

sendo obtidas suas fibras, estas iam sendo estendidos alinhados lado a lado para secagem ao 

ar livre. 

Após serem expostas no varal (Figura 20), as fibras ficaram por um período de quinze 

dias ao ar livre, realizando assim, o processo da secagem conforme programado. 

 

 
Figura 20: Fibras expostas para secagem. 
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Obtida a “desumidificação” da fibra da folha de abacaxi, concluindo-se a fase de 

preparação para o processo de cardagem. Dadas às condições, foi utilizado um pente de 

madeira para desalinhar, cardagem inicial, facilitando desta maneira, uma cardagem mais 

precisa onde foi utilizada uma escova de aço. 

Após a cardagem as fibras da folha de abacaxi optou-se utilizar, na confecção do 

compósito, fibras com o comprimento de 30 mm (Figura 21). 

 

 
 a b 

Figura 21: Fibras da folha de abacaxizeiro: a) cardada; b) cortada ao comprimento de 30 mm. 

 

A aquisição da fibra Curauá deu-se através de doação da EMATER-PA. Estas fibras 

também foram submetidas ao mesmo tratamento de pré-cardagem, cardagem definitiva e 

corte na medida de 30 mm. Veja Figura 22. 

 

 

Figura 22: Fibras da folha de curauá: a) cardada; b) cortada ao comprimento de 30 mm. 
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3.7.2 Tratamento das fibras com hidróxido de sódio 

 

 

Tendo as fibras de abacaxi e as fibras de curauá prontas para o tratamento químico, foi 

preparada uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 8%. O tratamento com a solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) a 8%, tem como função melhorar a propriedade de aderência na 

interface matriz reforço (Quadro 09). 

 

Quadro 09: Tratamento com Hidróxido de Sódio (NaOH) 

Preparação da solução: NaOH              8% 

 80g NaOH     1,0 litro 

Pesagem das fibras: Curauá     39,83g 

 Abacaxi   37,13g 

 

O tratamento químico com a solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 8%, foi 

realizado no Laboratório de Engenharia Têxtil. 

Inicialmente foram pesadas 80 g de NaOH e foram dissolvidos em 920 ml de água 

destilada, assim formando uma solução de 8%. 

 

 

Figura 23 - Balança Tecnal. Figura 24 - Fibra para pesagem. 
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Preparação da solução de hidróxido de sódio 

 

 

Figura 25: Becker. Figura 26: Balão Volumétrico. 

 

 

Lavagem e tratamento químico das fibras de Curauá e Abacaxi 

 

Figura 27: Piceta. Figura 28: Bandeja e Bastão de Vidro 

 

As fibras ficaram imersas na solução de hidróxido de sódio por uma hora e em seguida 

foram lavadas na água corrente até atingir o pH de 7,0. Após foram secadas. 

 

 

Figura 29: Fibra da folha de PALF. Figura 30: Fibra de curauá. 
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Após a secagem das fibras de curauá e das fibras da folha de abacaxi, foi feita a 

mistura das fibras nas proporções de, 25% x 75%, 50% x 50% e 75% x 25%, respectivamente. 

 

Peso total da manta mista. 

Pm = 15,36g 

 

Peso da Manta 75% Curauá, 25% Abacaxi = Pm1 

Pm1 = 11,52g + 3,84g       Pm1 = 15,36g 

 

Peso da Manta 50% Curauá, 50% Abacaxi = Pm2 

Pm2 = 7,68g + 7,68g         Pm2 = 15,36g 

 

Peso da Manta 25% Curauá, 75% Abacaxi = Pm3 

Pm3 = 3,84g + 11,52g       Pm3 = 15,36g 

 

 

3.8 CONFECÇÃO DE MANTA 

 

 

Concluído o processo de secagem e pesagem das fibras, iniciou o processo para a 

confecção das mantas usando os Limitadores de Manta, do Confeccionador de Mantas. 

Preparado o Confeccionador de Mantas, foi colocada a prancha inferior apoiada na 

cita de vidro do tanque do Confeccionador de Manta e enchido com água, colocando em 

seguida os Limitadores de Manta e distribuindo as fibras, manualmente, de forma cautelosa, 

buscando realizar uma distribuição equitativa (Figura 31). 
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Figura 31: Distribuição das fibras no Limitador de Mantas 

 

Depois que foi feita a distribuição das fibras de curauá e da folha de abacaxi na 

superfície da água dos Limitadores de Manta, observou-se as fibras emaranhando na medida 

em que vai sendo depositada no fundo do Limitador de Mantas formando assim, a manta 

desejada (Figura 32). 

 

 
Figura 32: Formação da Manta de fibras de curauá x fibras 

da folha de abacaxi no âmbito do Limitador de Mantas. 

 

Concluída a distribuição das fibras imersas na água abriu-se a torneira para 

escoamento da água obtendo-se assim a decantação total das fibras no fundo do Limitador de 

Mantas, prancha inferior do Confeccionador de Mantas. 
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Retirados os Limitadores de Mantas, colocou-se a prancha superior do confeccionado 

de mantas fixando-a através dos parafusos guias. Retiradas as pranchas foram expostas ao ar 

livre por três dias no processo de secagem, obtendo assim, as mantas para serem usadas como 

elementos de reforço na composição na fabricação de compósitos poliméricos. 

 

 

3.9 FABRICAÇÃO DE COMPÓSITOS 

 

 

A confecção dos compósitos foi feita na indústria “a&e Tratamento de Água e 

Efluentes”, localizada na estrada de Extremoz/RN. 

Para confeccionar os compósitos com matriz polimérica (resina poliéster ortoftálica) e 

reforço com manta de fibra vegetal (fibra de curauá/fibra da folha do abacaxi), utilizou-se a 

superfície de uma mesa de fórmica branca onde, depois de proceder todo aparato de limpeza, 

aplicamos o desmoldante – ECOGLAZE 25 – na região definida para a confecção do 

compósito (Figura 33). 

 

 

Figura 33: Desmoldante ECOGLAZE 25 

 

Sobre o desmoldante foi aplicado uma camada da resina poliéster ortoftálica com 

catalisador em uma concentração de 1%, 
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Figura 34: Resina de poliéster ortoftálica. Figura 35: Catalisador à concentração de 1%. 

 

Aplicada a resina poliéster ortoftálica no molde de fórmica acrescentou-se a manta de 

fibra de curauá/fibra da folha do abacaxizeiro e novamente com o auxilio de uma espátula, 

aplicou-se a resina poliéster ortoftálica sobre a manta acompanhada do interfane (plástico 

desmoldante), 

 

 
Figura 36: Celofane. Figura 37: Manta de compósito híbrido na fase de cura. 

 

Confeccionados os compósitos com matriz polimérica (resina poliéster ortoftálica) e 

reforço de fibra vegetal (fibra de curauá/fibra da folha do abacaxi), foram confeccionados 

corpos de prova para ensaios de: Densidade, Absorção de Umidade, Tração e Flexão. 

 

 

3.10 CÁLCULO DE DENSIDADE 

 

 

Para realizar o ensaio de Densidade volumétrica do compósito com matriz polimérica 

(resina poliéster ortoftálica) e reforço de fibra vegetal (fibra de curauá/fibra da folha do 
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abacaxi) utilizaram-se as informações técnicas para procedimento do ensaio junto a norma 

ASTM 792 – 08. 

Os corpos de prova utilizados medindo (25 x 25 x 3 mm)., Foram cortados com disco 

de corte de diamante, por apresentar uma melhor qualidade no corte, e dado o acabamento 

com lixa d’água numero 220 e 600, obtendo assim as medidas desejadas. 

As amostras (Figura 38) foram pesadas numa balança eletrônica, analítica – Fabricante 

BIOPRECISA – Modelo – FA2104N. A equação para calcular a densidade volumétrica é 

dada pela equação (1). 

  

 

Figura 38: Corpos de prova para ensaio de Densidade. 

 

Os cálculos da densidade volumétrica foram realizados a usando a equação 1 (Tabelas: 

06, 07 e 08 – Anexo I). 

  

D = [ a/(a + w – b)] x 0,9975                                 (1) 

 

Onde, 

D = Densidade (g/cm³) 

 a = Peso da amostra seca (g) 

 w = Peso do fio de cobre parcialmente imerso na água (g) 

 b = Peso do fio de cobre e amostra parcialmente inerte na água (g) 

  

COMPOSIÇÃO DOS CPS MÉDIA DENSIDADE DESVIO PADRÃO 

75% C + 25% PALF 1,8619 ± 0,12 

50% C + 50% PALF 1,7128 ± 0,01 

25% C + 75% PALF 1,9270 ± 0,72 
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3.11 ABSORÇÃO DE UMIDADE 

 

 

Para determinar o percentual de umidade absorvido pelo compósito, foi realizado o 

ensaio onde foram utilizadas cinco amostras dos compósitos híbridos em estudo, curauá x 

abacaxi nas proporções 75% - 25%, 50% - 50% e 25% - 75%, respectivamente. 

Os corpos de prova foram pesados e imersos na água por um período de 72 horas, a 

uma temperatura de 23 ± 3 °C. Após o tempo pré-estabelecido, os corpos de prova foram 

retirados e pesados obtendo os valores conforme tabelas 18, 19 e 20 (Anexo II). 

Para determinar a absorção de água para o período estabelecido, utilizou-se a equação 

2 dada em % (Tabelas: 09, 10 e 11 – Anexo II). 

 

AA = [(Pu – Ps)/Ps] x 100 

 

Onde : 

AA = absorção da água, (%) 

Pu = peso do corpo de prova úmido, (g) 

Ps = peso do corpo de prova seco, (g) 

  

COMPOSIÇÃO DOS CPS MÉDIA ABSORÇÃO DESVIO PADRÃO 

75% C + 25% PALF 1,000 ± 0,00 

50% C + 50% PALF 0,87 ± 0,57 

25% C + 75% PALF 0,6 ± 0,00 

 

 

3.12 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

 

Os ensaios mecânicos (tração e flexão) foram realizados na máquina universal de 

ensaios mecânicos. 

AG – 1 SHIMADZU (Figura 39) 

* Sela de Carga de Tração 250 kN 

* Fundo de Escala de 1,25 kN 

* Sela de Carga de Flexão 50 kN 

* Fundo de Escala de 0,5 kN 
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Figura 39: Máquina de Ensaio universal AG – 1 SHIMADZU. 

 

 

3.12.1 Ensaio de tração 

  

 

Para realizar o ensaio de tração o equipamento usado foi uma máquina de ensaio 

universal modelo AG – 1 SHIMADZU, equipada com Sela de Carga de Tração 250 kN, com 

Fundo de Escala de 1,25 kN. O ensaio de tração tem como objetivo determinar a resistência e 

o módulo de elasticidade à tração do compósito. 

Para realizar o ensaio de tração (Figura 40) foram utilizados corpos de prova com 

dimensionamento seguindo a norma ASTM D 3039/D3039 – 00. Os ensaios foram realizado 

em um ambiente a temperatura de 22ºC, a uma velocidade de deslocamento, afastamento, de 1 

mm/mim.  
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Figura 40: Ensaio de Tração. 

 

Os corpos de prova (Figura 41) foram retirados dos compósitos poliméricos (resina 

poliéster ortoftálica) e reforço de fibra vegetal (fibra de curauá/fibra da folha do abacaxi). 

Antes da realização dos ensaios foram tomados os devidos cuidados com a fixação dos corpos 

de prova nas garras de fixação da maquina para amenizar possiveis deslizamentos no inicio da 

aplicação da carga. 

 

 

Figura 41: Corpos de prova para ensaio de Tração. 

 

 

3.12.2 Ensaio de flexão 

 

 

 O ensaio de flexão em três pontos (Figura 42) tem como objetivo determinar a tensão 

máxima e a rigidez (módulo de elasticidade) e deflexão máxima do compósito. Para realizar o 

ensaio de tração foi utilizada uma máquina de ensaio universal modelo AG – 1 SHIMADZU, 

equipada com Sela de Carga de Tração 50 kN, com Fundo de Escala de 0,5 kN.  
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Figura 42: Mecanismo de ensaio de Flexão. 

 

Os ensaios foram realizados em um ambiente a temperatura de 22ºC, a uma velocidade 

de deslocamento, afastamento, de 2,0 mm/mim. Os corpos de prova (Figura 43) foram 

retirados dos compósitos híbridos já fabricados.  

 

 

Figura 43: Corpos de prova para ensaio de Flexão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os compósitos aqui analisados foram classificados em três condições diferentes em 

função da porcentagem das fibras de curauá e de abacaxi na formação das mantas utilizadas 

como reforço na formação do compósito. Sendo estes compósitos, nas proporções 75% e 

25%, 50% e 50%, 25% e 75% de fibras de curauá e abacaxi respectivamente, apresentaram 

resultados peculiares nos valores das suas propriedades determinadas nos ensaios de tração e 

flexão, sendo estes resultados sugestivos, para aplicações em que seja solicitada uma das 

determinadas propriedades, aqui analisadas. 

 

 

4.1 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

 

4.1.1 Resistência à tração 

 

 

Na Tabela 01, em que é apresentada a resistência a tração em função da composição 

dos corpos de prova, pode-se observar que os valores da tração onde a composição é de 25% 

Curauá e 75% de PLAF, a fibra de PALF tem valores superiores às outras composições. 

 

 
Figura 44 – Resistência à Tração 



54 

Este resultado deu-se devido ao fato de que as fibras de PALF quando cortadas e 

tratadas com álcali, a textura, bem como a integração e a coesão entre as fibras eram maiores 

que as fibras de curauá. As fibras de curauá apresentaram que são menos flexíveis do que da 

PALF assim como a coesão entre as fibras é menor do que da PLAF. 

 

Tabela 01: Resistência à tração x composição dos corpos de prova 

COMPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO EM Mpa 

75% DE CURAUÁ E 25% DE ABACAXI 16,98 ± 6,1580 

50% DE CURAUÁ E 50% DE ABACAXI 12,97 ± 2,0665 

25% DE CURAUÁ E 75 % DE ABACAXI 22,17 ± 2,0184 

 

 

 

4.1.2 Alongamento 

 

 

Na Tabela 02, em que é apresentado o alongamento em função da composição dos 

corpos de prova, pode-se observar que os valores da composição de 25% Curauá e 75% de 

PLAF. A fibra de PALF tem valores superiores as outras composições. Pode ser deduzido que 

as fibras de PALF tem maior alongamento com relação a curauá.  

 

 
Figura 45: Percentagem de Alongamento dos Compósitos 
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Tabela 02: Alongamento x composição dos corpos de prova 

COMPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA ALONGAMENTO (%) 

75% DE CURAUÁ E 25% DE ABACAXI 0,96 ± 0,2151 

50% DE CURAUÁ E 50% DE ABACAXI 0,85 ± 0,2584 

255 DE CURAUÁ E 75 % DE ABACAXI 1,21 ± 0,9843 

 

 

 

4.1.3 Módulo de Young 

 

 
Figura 46: Módulo de Young 

 

Com relação ao módulo de Young, a Tabela 03 mostra a composição de 25% a 75% 

de curauá e PALF respectivamente, onde os valores tendem aos resultados anteriores 

prevalecendo, assim, a fibra da PALF. Por outro lado, onde a porcentagem de curauá é maior 

mostrou que há influência da concentração da fibra tem significante importância nos 

resultados. 

 

Tabela 03: Módulo de Young x composição dos corpos de prova 

COMPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA MÓDULO DE YOUNG EM (GPa) 

75% DE CURAUÁ E 25% DE ABACAXI 3,28 ± 0,97 

50% DE CURAUÁ E 50% DE ABACAXI 1,39 ± 0,33 

25% DE CURAUÁ E 75 % DE ABACAXI 4,73 ± 0,36 
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4.1.4 Resistência à flexão 

 

 

Na resistência à flexão, ainda a composição de 25% e 75% curauá e PALF, como nas 

composições anteriores, com 75% da PALF, mostrou que suportam maiores cargas, pelo fato 

de que a fibra de PALF quando cortada e tratada com álcali, a textura, bem como a integração 

e a coesão entre as fibras, eram maiores que as fibras de curauá. 

 

 
Figura 47: Resistência à Flexão 

 

Tabela 04: Resistência à flexão x composição dos corpos de prova 

COMPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA RESISTÊNCIA A FLEXÃO EM Mpa 

75% DE CURAUÁ E 25% DE ABACAXI 34,63 ± 7,6978 

50% DE CURAUÁ E 50% DE ABACAXI 35,22 ± 19,8039 

25% DE CURAUÁ E 75 % DE ABACAXI 49,07 ± 18,0561 

 

 

 

4.1.5 Módulo de resistência à flexão 

 

 

No gráfico de módulo de resistência à flexão os valores obtidos para uma mistura de 

50%/50% das fibras estudadas, mostraram valores maiores do que as fibras de curauá e PALF 

onde elas são maiores na sua composição.  
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Figura 48: Módulo de Resistência à Flexão 

 

Tabela 05: Módulo de resistência à flexão x composição dos corpos de prova 

COMPOSIÇÃO DOS CORPOS DE PROVA MÓD. DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO EM Gpa 

75% DE CURAUÁ E 25% DE ABACAXI 3,62 ± 0,6500 

50% DE CURAUÁ E 50% DE ABACAXI 4,06 ± 1,3658 

25% DE CURAUÁ E 75 % DE ABACAXI 2,95 ± 0,5300 

 

 

A análise dos resultados em geral demonstra que na combinação de duas fibras 

vegetais celulósicas, uma ou a outra fibra em porcentagens maiores (75%) é melhor opção do 

que em outras composições de 50/50. Porém, para suportar cargas de flexão, a melhor 

composição seria 50/50. 
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4.2 IMAGENS DO MEV 

 

 

 

Figura 49: Amostra de P3 (curauá 75% e PALF 25%) 

 

 

 
Figura 50: Amostra de P3 (curauá 75% e PALF 25%) 
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Figura 51: Amostra de P3 (curauá 75% e PALF 25%) 

 

 

 
Figura 52: Amostra de P2 (curauá 50% e PALF 50%) 
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Figura 53: Amostra de P2 (curauá 50% e PALF 50%) 

 

 

 
Figura 54: Amostra de P2 (curauá 50% e PALF 50%) 
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Figura 55: Amostra de P1 (curauá 25% e PALF 75%) 

 

 

 

 
Figura 56: Amostra de P1 (curauá 25% e PALF 75%) 
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Figura 57: Amostra de P1 (curauá 25% e PALF 75%) 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

As fibras de curauá e PALF foram selecionadas para este trabalho e foram utilizadas 

na fabricação de compósitos híbridos. A principal razão da utilização destas fibras, devido a 

fácil obtenção destas fibras, baixo custo bem como as propriedades individuais das fibras. 

Como pelo estudo bibliográfico, as duas fibras vem sendo utilizadas na fabricação de 

compósitos individualmente e o presente trabalho foi iniciado para estudar a influëncia 

quando se misturar as duas fibras em composições diferentes, e no presente trabalho foram 

decididas utilizar 75% + 25%; 50% +50% e 25% + 75% de fibra de curauá e fibra de folha de 

abacaxizeiro respectivemnte. As fibras foram tratadas com 8% de uma solução aquosa de 

hidróxido de sódio para remoção de parte de lignina, pectatos e pectinas presentes nestas 

fibras para aumentar a aderência da fibra com o matriz polímerica de poliéster ortoftálico não 

saturado. 

Pela observação dos resultados obtidos no presente trabalho, inicialmente os testes de 

absorção das amostras mostraram que no máximo houve absorção em média até 1% do peso da 

amostra de compósito testado (Anexo I). Nos testes da densidade, pode-se concluir que a mistura 

de 75% de curauá e 25% de PALF os resultados (1,8228) foram maiores com relação às outras 

composições (50% / 50% de curauá + PALF e 25% + 75% curauá + PALF – Anexo I). 

Na análise das propriedades mecânicas, pode-se observar que com relação aos ensaios 

mecânicos, a resistência a tração (22,17 MPa), o alongamento (1,21%), o módulo de 

elasticidade (4,73 GPa) e a resistência a flexão (49,07 MPa), à composição de 25% +75% de 

curauá + PALF mostrou melhores resultados. No caso do módulo de resistência à flexão há 

uma divergência com relação aos resultados de tração onde com a amostra com 50%/50% foi 

obtido maiores resultados (4,06 GPa) do que as outras composições. A análise dos resultados 

em geral demonstra que nas combinações de duas fibras vegetais celulósicas, uma ou a outra 

fibra com porcentagem maior (75%) é melhor opção do que na composição de 50%/50%, 

entretanto no caso onde a aplicação seja de suportar cargas de flexão, a melhor composição 

seria 50%/50%. 
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6 SUGESTÕES 

 

 

No presente trabalho foram investigadas, experimentalmente, as propriedades 

mecânicas em um compósito hibrido a partir de ensaios mecânicos, e em virtude dos 

significantes resultados obtidos sugere-se: 

1. Para a continuidade deste trabalho novos experimentos com outras variações nas 

proporções dos reforços do compósito. 

2. Uso de concentrações variadas de hidróxido de sódio para estudar a aderência entre 

a fibra e a matriz. 

3. Estudos comparativos com compósitos de fibras individuais para comparar os 

efeitos e a variação das propriedades dos compósitos híbridos do presente trabalho. 

4. Fabricação de móveis e outras aplicações com as mantas das fibras individuais e/ou 

dos híbridos com outras matrizes como PP, PE, bem como compósitos termofixos. 
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ANEXO I 

 

ENSAIO DE DENSIDADE 

 

D = [a/(a + w – b)] x 0,9975 

 

Tabela 06: Densidade do Compósito com 75% Curauá X 25% Abacaxi 

Compósito com: Curauá 75% x Abacaxi 25% 

Amostra Peso (a) Fio imerso (w) Peso (b) D ∑D Dm 

1 2,1350 0,2933 1,2043 1,7399 

9,1143 1,8228 

2 1,7143 0,2933 1,0920 1,8676 

3 1,6585 0,2933 1,0837 1,9057 

4 2,0070 0,2933 1,1811 1,7887 

5 2,0009 0,2933 1,1930 1,8124 

 

 

 

 

Tabela 07: Densidade do Compósito com 50% Curauá x 50% Abacaxi 

Compósito com: Curauá 50% x Abacaxi 50% 

Amostra Peso (a) Fio imerso (w) Peso (b) D ∑D Dm 

1 1,9736 0,2933 1,3376 2,1183 

8,4304 1,6860 

2 1,9826 0,2933 1,1206 1,7118 

3 1,9509 0,2933 1,1462 1,1737 

4 1,9700 0,2933 1,1250 1,7262 

5 2,1227 0,2933 1,1708 1,7004 

 

 

 

 

Tabela 08: Densidade do Compósito P3 (25% Curauá x75% Abacaxi) 

Compósito com: Curauá 25% x Abacaxi 75% 

Amostra Peso (a) Fio imerso (w) Peso (b) D ∑D Dm 

1 1,7395 0,2933 0,0707 0,8842 

 

 

7,5596 

 

 

1,5119 

2 1,7168 0,2933 0,0959 0,8945 

3 1,7213 0,2933 1,1039 1,8852 

4 1,5541 0,2933 1,0225 1,8132 

5 1,5323 0,2933 1,0917 2,0825 
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ANEXO II 

 

ABSORÇÃO DE UMIDADE 

 

AA = [(Pu – Ps)/Ps] x 100 

 

Tabela 09: Porcentagem de Absorção de Umidade P1 

Compósito com Curauá 75% x Abacaxi 25% 

Amostra Ps(g) Pu(g) (Pu – Ps) (g) AA% Média AA% 

1 2,00 2,02 0,02 1,0 

0,90 

2 1,66 1,68 0,02 1,0 

3 1,89 1,91 0,02 1,0 

4 2,04 2,06 0,02 1,0 

5 2,03 2,04 0,01 0,5 

 

 

 

 

Tabela 10: Porcentagem de absorção de umidade P2 

Compósito com: Curauá 50% x Abacaxi 50% 

Amostra Ps(g) Pu(g) (Pu – Ps) (g) AA% Média AA% 

1 1,97 1,98 0,01 1,0 

0,94 

2 1,70 1,73 0,03 1,7 

3 1,91 1,93 0,02 1,0 

4 1,67 1,68 0,01 0,6 

5 1,56 1,63 0,07 0,4 

 

 

 

 

Tabela 11: Porcentagem de Absorção de Umidade P3 

Compósito com: Curauá 25% x Abacaxi 75% 

Amostra Ps(g) Pu(g) (Pu – Ps) (g) AA% Média AA% 

1 1,55 1,57 0,02 1,0 

0,68 

2 1,71 1,72 0,01 0,6 

3 1,73 1,74 0,01 0,6 

4 1,61 1,62 0,01 0,6 

5 1,75 1,76 0,01 0,6 
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ANEXO III 

 

RESULTADO DO ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

 

 

Figura 58: Curauá 75% x Abacaxi 25% 

 

 

 

Figura 59: Curauá 50% x Abacaxi 50% 
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Figura 60: Curauá 25% x Abacaxi 75% 

 

 

 

 

 

RESULTADO DO ENSAIO DE FLEXÃO 

 

 

Figura 61: Curauá 75% x Abacaxi 25% 
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Figura 62: Curauá 50% x Abacaxi 50% 

 

 

 

 

 

Figura 63: Curauá 25% x Abacaxi 75% 


