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RESUMO 

 

O presente trabalho de investigação baseia-se na busca de reforços vegetais 

alternativos aos compósitos poliméricos. A idealização de confeccionar um compósito híbrido 

com reforço de fibras vegetais de licuri com as fibras sintéticas é pioneira nessa área. Para 

tanto foi idealizado um laminado compósito hibrido constituído de 05 (cinco) camadas sendo 

03 (três) de mantas de fibras sintéticas de vidro-E e 02 (duas) de tecidos unidirecionais de 

fibras vegetais de licuri. Na configuração do laminado as camadas possuem distribuição 

alternada. O laminado compósito foi fabricado, industrialmente, na forma de uma placa, 

através do processo de fabricação de laminação manual (hand lay up). As fibras de licuri 

utilizadas para a confecção do laminado foram da cidade de Ilha de Maré no estado da Bahia. 

Após a idealização e confecção do laminado compósito híbrido, o objetivo desse trabalho de 

investigação se concentrou em avaliar o desempenho das propriedades mecânicas (resistência 

última, rigidez e deformação na ruptura), através dos ensaios de tração uniaxial e flexão de 

três pontos. Estudos comparativos entre as propriedades mecânicas obtidas, bem como entre 

outros tipos de laminados compósitos híbridos já estudados, foram realizados. Resultados 

promissores foram encontrados com relação às propriedades mecânicas de resistência e 

rigidez para esse processo de hibridização aqui idealizado. Para complementação de todo o 

estudo foram realizadas análises macroscópicas e microscópicas das características da fratura 

para todos os ensaios.  

 

 
Palavras chaves: Compósitos poliméricos híbridos, fibra de vidro, fibra de licuri. 

 

 

 

 

 

 

XIII 



 
 

 

ABSTRACT 

 
This research work is based, in search of reinforcement’s vegetable alternative to 

polymer composites. The idealization of making a hybrid composite reinforced with vegetable 

fibers licuri with synthetic fibers is a pioneer in this area. Thus was conceived a hybrid 

composite laminate consisting of 05 (five) layers being 03 (three) webs of synthetic fibers of 

glass and E-02 (two) unidirectional fabrics of vegetable fibers licuri. In the configuration of 

the laminate layers have alternating distribution. The composite laminate was manufactured in 

Tecniplas Commerce & Industry LTD, in the form of a card through the manufacturing 

process of hand lay up. Licuri fibers used in making the foil were the City of Mare Island in 

the state of Bahia. After cooking and the idealization of the hybrid composite laminate, the 

objective of this research work has focused on evaluating the performance of the mechanical 

properties (ultimate strength, stiffness and elongation at break) through uniaxial tensile tests 

and three point bending. Comparative studies of the mechanical properties and as well as 

among other types of laminated hybrid composites studied previously, were performed. 

Promising results were found with respect to the mechanical properties of strength and 

stiffness to the hybridization process idealized here. To complement the entire study were 

analyzed in terms of macroscopic and microscopic characteristics of the fracture for all tests.  

 

Keywords: Hybrid polymer composites, fiberglass, fibers licuri 
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INTRODUÇÃO 

 

A substituição industrial de materiais tradicionais (aço, madeiras e outros) por 

materiais compósitos vem sendo gradualmente executada ao longo das últimas décadas, 

tendo- se intensificado nos últimos vinte anos. 

Este desenvolvimento está inteiramente associado à possibilidade da produção de 

compósitos com excelentes propriedades mecânicas e baixas densidades que podem substituir 

materiais como a madeira e o aço. Dentro da classe dos materiais compósitos, destaque se faz 

para o avanço em termos de aplicação dos compósitos à base de resinas poliméricas. 

Segundo Rowell (1994), uma emergente preocupação ambiental, no que diz respeito à 

reciclagem de materiais e os constantes aumentos do preço do petróleo, têm incentivado a 

utilização de fibras naturais em compósitos. Entretanto, a procura de melhores propriedades 

físicas, mecânicas e químicas desses materiais têm levado os pesquisadores a inovarem e 

buscarem outros tipos de reforços. 

Novos materiais compósitos, que podem oferecer benefícios sociais e ambientais, 

estão sendo desenvolvidos para a utilização nas indústrias automobilísticas, construção civil, 

móveis, embalagens, dentre outras.  

As fibras naturais vêm tomando esse espaço principalmente quando a aplicação do 

produto final não requer grande capacidade de suporte carga, já que esse tipo de reforço tem 

como característica principal resistência e rigidez mais baixas quando comparadas ás fibras 

sintéticas (Leão, 2008). Neste sentido, a mistura de diferentes tipos de fibras, principalmente 

entre as fibras sintéticas e naturais, vem tomando espaço e importância em muitos trabalhos 

de investigação (AQUINO, et al 2007; RODRIGUES, et al, 2009). 

Nos compósitos híbridos dois ou mais tipos de fibras são usados como reforços em um 

ou mais tipo de resinas. A combinação de reforços naturais aos compósitos á base de resinas 

poliméricas continua sendo desafio aos pesquisadores dessa classe de materiais, já que a 

resposta mecânica desses materiais compósitos depende de uma gama de fatores como tipo 

dos elementos constituintes, ou seja, tipos de reforço e matriz, o percentual deles, assim como 

também a distribuição e orientação das fibras. Neste sentido o grau de anisotropia é um fator 

importante a ser avaliado nestes materiais (HERAKOVICH, 1997).   

A combinação de propriedades físicas, mecânicas e químicas dos componentes de um 

compósito para proporcionar as características desejadas ao produto final deve ser realizada 
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conhecendo-se muito bem as propriedades de cada componente, o que torna necessário um 

estudo sempre aprofundado das características desses materiais de forma individualizada. 

Quando se mistura materiais com diferentes propriedades mecânicas, físicas e 

químicas, um dos parâmetros mais importantes a ser estudado é a interface entre o reforço e a 

matriz. A interface é a região onde ocorre o contato entre os componentes do compósito. Essa 

região é a primeira responsável pela transferência da solicitação mecânica da matriz para o 

reforço. A adesão inadequada entre as fases envolvidas na interface poderá provocar o início 

de falhas, comprometendo o desempenho do compósito. Portanto, além das propriedades 

individuais de cada componente do compósito, a interface deve ser a mais adequada possível 

para aperfeiçoar a combinação das propriedades envolvidas. A preocupação com a interface 

fez com que a tecnologia de fabricação de materiais compósitos desenvolvesse processos e 

/ou produtos para facilitar a acoplagem dos componentes na região interfacial. 

A proposta inicial desse trabalho é pioneira e diz respeito ao processo de hibridização 

entre a fibra de vidro-E e as fibras vegetais de licuri na concepção de um laminado compósito.  

O licuri é uma palmeira nativa do Brasil, distribuindo-se desde o norte de Minas 

Gerais até o sul de Pernambuco. Abrangendo as porções central e oriental do estado da Bahia, 

bem como, os estados de Sergipe e de Alagoas, desde o litoral até as zonas secas. A palmeira 

chega a medir de 8 m a 11 m, tendo folhas que chegam a 3 m de comprimento. Algumas 

pesquisas sobre o seu poder energético e alimentício são conhecidas ao longo dos anos. Porém 

poucas informações se conhecem sobre as propriedades de suas fibras, portanto a fibra de 

licuri vem como um pretendente desafio na sua utilização de novos reforços de origem natural 

(LEÃO, 2008). 

          Os reforços estão na forma de mantas de fibras curtas (fibras de vidro) e tecidos 

unidirecionais (fibras de licuri). Neste sentido, o estudo da adesão interfacial entre as camadas 

do laminado é de suma importância e será aqui avaliada através da análise da fratura. 

Para tanto foi idealizado um laminado compósito hibrido constituído de 05 (cinco) 

camadas sendo 03 (três) camadas de mantas de fibras sintéticas de vidro-E e 02 (duas) 

camadas de tecidos unidirecionais de fibras vegetais de licuri. Na configuração do laminado 

as camadas possuem distribuição alternada. O laminado compósito foi fabricado 

industrialmente na forma de uma placa, através do processo de fabricação de laminação 

manual (hand lay up). As fibras de licuri utilizadas para a confecção do laminado foram da 

cidade de Ilha de Maré no estado da Bahia.  
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Após a idealização e confecção do laminado compósito híbrido, o objetivo desse 

trabalho de investigação se concentrou em avaliar o desempenho das propriedades mecânicas 

(resistência última, rigidez e deformação na ruptura), através dos ensaios de tração uniaxial e 

flexão de três pontos. Estudos comparativos entre as propriedades mecânicas obtidas e bem 

como entre outros tipos de laminados compósitos híbridos já estudados, foram realizados. 

Para complementação de todo o estudo foram realizadas análises macroscópicas e 

microscópicas das características finais da fratura para todos os ensaios. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Um dos problemas da atualidade é o grande crescimento populacional. Segundo Davis 

(2006), enquanto em 1950 havia 86 cidades no mundo com mais de um milhão de habitantes, 

em 2006 este número se elevou para 400 cidades. Este crescimento desordenado pode 

ocasionar escassez nos recursos naturais do planeta, obrigando com isso uma conscientização 

acerca da preservação do meio ambiente, controle de poluição e economia de energia, 

impondo a utilização de recursos renováveis na fabricação de diversos produtos (Neto et al., 

2006). 

Os compósitos poliméricos surgiram na metade do século XX, com objetivo de 

substituir gradativamente os materiais tradicionais tais como aços, madeira, etc. Os 

compósitos poliméricos têm apresentado alto grau de confiabilidade além da economia na 

produção, redução de peso, resistência mecânica, rigidez e flexibilidade de projeto. Com 

objetivo da diminuição do impacto sobre o meio ambiente, pesquisas de novos compósitos 

que utilizam fibras naturais (geralmente vegetais) ou combinação de fibras naturais com as 

fibras sintéticas como reforço estão sendo realizadas. Esses últimos materiais são 

denominados de materiais compósitos híbridos, os quais, em geral, são constituídos de dois ou 

mais tipos de fibras de reforços, assumindo uma posição cada vez mais relevante no cenário 

do mercado mundial.  

As principais aplicações desses compósitos estão na construção civil, indústrias de 

móveis, embalagens e no ramo automotivo, geralmente utilizado como material funcional ou 

para carregamentos de leve e médios porte (SUDDELL et al., 2002; DAHLKE,1998, apud 

RODRIGUES L.P.S, 2007). 

As fibras vegetais apresentam-se como uma alternativa de recursos renováveis, além 

de ser abundante e disponível em praticamente todo mundo. Estas fibras têm sido investigadas 

para o uso como reforço em compósito de matrizes poliméricas, pois alia as propriedades 

características de fonte rentável e atoxicidade, o que vem ao encontro a ordem mundial de 

forte apelo ecológico. A fibra de licuri é obtida da folha da palmeira e possui maleabilidade 

suficiente para ser tecida (LEÃO, 2008). 

 Poucas pesquisas têm sido realizadas com as fibras de licuri no que se refere a 

aplicação em compósito. O presente trabalho de investigação pretende realizar o 

desenvolvimento de novos materiais compósitos híbridos, através de um estudo detalhado das 
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propriedades mecânicas, comportamento das interfaces e característica da fratura, através dos 

ensaios mecânicos de tração uniaxial e flexão de três pontos, para verificar a habilidade de 

aplicação como elementos estruturais de pequeno e médio porte, além da possibilidade de 

ampliação do emprego de fibras naturais (licuri) como reforço em compósitos poliméricos.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho de investigação tem como objetivo geral o desenvolvimento de um 

laminado compósito híbrido envolvendo fibras vidro-E e fibras de licuri. Também será 

realizado um estudo das propriedades mecânicas e das análises macroscópicas e 

microscópicas desse laminado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver a concepção de um novo material na forma de um laminado compósito 

híbrido envolvendo fibras de vidro-E/licuri; 

• Determinar as propriedades mecânicas de resistência última, módulo de elasticidade e 

deformação de ruptura sob a ação dos carregamentos de tração uniaxial e flexão de 

três pontos; 

• Estudar o comportamento interfacial do laminado compósito híbrido e sua influência 

na resposta final do mesmo; 

• Estudar as características da fratura final através das análises macroscópicas e 

microscópicas dos corpos de prova fraturados; 

• Realizar um estudo comparativo entre as propriedades mecânicas obtidas nos ensaios 

mecânicos de tração e flexão em três pontos. 

• Realizar um estudo comparativo entre as propriedades mecânicas obtidas em outros 

estudos já realizados em laminados compósitos híbridos, de forma a entender melhor 

todo o comportamento do laminado idealizado nesse estudo. 
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CAPÍTULO 1  
 

1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - MATRIZES POLIMERICAS 
 

Neste capítulo serão abordadas as matrizes poliméricas: histórico, classificação e tipos 

de matrizes poliméricas. 

1.1 Histórico 

 

Compósitos de matrizes poliméricas podem ser entendidos como a combinação de 

dois ou mais materiais, por exemplo, um reforço ou carga que são envolvidos por uma matriz 

polimérica (LUZ et al, 2007) que tem a finalidade básica de dar forma ao produto final, além 

de atuar como meio de transferência de carga para os reforços através da área de contato entre 

a fibra e a matriz. Ela também protege o reforço do abrasão mútua, danos e meio de 

degradação (CORREIA, 1988). 

De acordo com Vincenzine (1995), as matrizes são classificadas em: poliméricas 

(orgânicas), metálicas e cerâmicas. Destas, as poliméricas são as mais utilizadas por causa da 

sua versatilidade de formulação e de baixo custo de processamento quando comparadas com 

outras matrizes. Por estas razões, os compósitos com matrizes poliméricas desenvolveram-se 

rapidamente e logo foram aceitos para diversas aplicações, desde a indústria automotiva, 

naval e aeroespacial, passando por aplicações militares e construção de materais esportivos 

(MOTHE, 2004). 

Segundo Mano (1985), as reações de polimerização são aquelas aonde as substâncias 

simples (monômeros) reagem entre si associando suas moléculas maiores, distinguidas pela 

repetição de uma unidade básica (“mero”). 

O grau de polimerização está diretamente relacionado com o número de vezes que a 

unidade básica na molécula do polímero é produzida. No geral, quanto maior for o grau de 

polimerização melhor serão as propriedades físicas do produto, deste modo, o objetivo da 

produção de polímeros é assegurar os altos graus de polimerização na fabricação de materiais 

plásticos em geral. No entanto, Mano (1985) observa que diferente do que acontece com os 

produtos químicos comuns os polímeros são formados a partir de uma mistura de moléculas 

com pesos moleculares modificados, distribuídos estatisticamente em torno de um valor 
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médio. Nesse sentido, o grau de polimerização representa um valor médio que se refere a uma 

indicação do comprimento médio das moléculas presentes na resina.  

1.2 Classificação das matrizes poliméricas 

 

Normalmente, as matrizes poliméricas são classificadas segundo os métodos de 

preparação da estrutura química e do comportamento mecânico. Em relação ao método de 

preparação da estrutura química, os polímeros são classificados em três etapas: 

  

• Cadeia linear sem ramificações 

• Cadeia linear com ramificações  

• Cadeia com  ligações cruzadas tridimensionais ou  reticuladas. 

De acordo com Odian (1991) esta classificação surge como consequência de 

propriedades diferentes no produto principalmente no que se refere à fusibilidade e 

solubilidade. 

As matrizes polímeros estão de acordo com as caracteristicas de fusibilidade e 

solubilidade e são classificadas em termoplásticas e termofixas devido a relação com o 

comportamento à diferentes temperaturas dessas matrizes, o que por sua vez está relacionado 

às estruturas quimícas das mesmas (VINCENZINE,1995). 

 Botelho (2006) observa que existem quatro técnicas industriais aplicadas na 

polimerização de um monômero: a polimerização em massa, dispersão, suspensão e  emulsão. 

Em cada uma destas técnicas encontra-se condições próprias, determinando polímeros com 

peculiaridades distintas.  

De acordo com o comportamento mecânico os polímeros são  classificados em três 

grupos: 

• Borrachas ou elastômeros: apresentam longa faixa de elasticidade na 

temperatura ambiente, baixo módulo e deformações elevadas; 

• Plásticos (termoplásticos ou termofixos):  possuem como componente principal 

um polímero orgânico sintético, tendo usualmente por base  resinas sintéticas 

ou polímeros naturais modificados e são passíveis de receber diferentes forma 

(MILES and BRISTON,1975). 

• Fibras: filamentos que apresentam  elevada razão entre o comprimento e sua 

seção transversal, módulo elevado e deformação relativamente pequena. 
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1.3 Matrizes Termoplásticas e Termofixas 

 

         As matrizes termoplásticas são as que correspondem a um polímero linear, cujas as 

ligações secundárias (tais como Van der Waals e ligações de hidrogênio) que unem as cadeias 

podem ser temporariamente quebradas com o aumento da temperatura e pressão e sob essas 

condições , os termoplásticos têm a capacidade de amolecer e fluir (US DEPARTMENT OF 

DEFENSE, 2002). A figura 1.1 apresenta ambas as cadeias: linear e ramificada. 

 

 

 

 

Figura 1.1: Cadeias: linear e ramificada. Fonte: Otoniel, 2005. 

 

Em geral, a resistência mecânica e a resitência térmica são particulamente sensíveis ao 

processo de fabricação, ao peso molecular e a estrutura molecular. Porém, tem alta resistência 

ao impacto, fácil de processar e adaptável a design complexo (FELIPE, 2008).  

A escolha pelas matrizes termoplásticas se dá devido a impregnação dos plásticos, da 

alta tenacidade e do baixo custo de processamento de uso  até 225ºC. Os tipos mais comuns 

são: o polipropileno, a poliamida (nylon) e os policarbonatos (LEÃO, 2008). 

As desvantagens do uso das resinas termoplásticas com fase contínua são baixa 

resistência mecânica e baixo módulo elástico, limitando a sua aplicação estrutural. A tabela 

1.1 apresenta  as propriedades de várias resinas termoplásticas. 

As matrizes termofixas são as que têm propriedades de tornar-se  permanentemente 

duras e rígidas quando aquecidas ou curadas. Que passa de um estado plático ou fusível ao 

estado fusível, por uma reação química efetuada pelo calor ou por outro meio, tal como 

acontece com certas resinas e plásticos sintéticos (Dicionário Web, 2011). 
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Tabela 1.1 - Propriedades de Várias Resinas Termoplásticas 
  

Adaptação da tabela  termoplásticas. Fonte: Felipe, 2008 

 

A escolha pelas matrizes termofixas se dá porque são mais baratas, mais leves e, na 

maioria das vezes, apresenta certa resistência ambiental. 

 As matrizes termofixas apresentam reações mais rápidas entre as cadeias laterais, fato 

que acelera a mudança de fase líquido-sólido, tornando-o mais estáveis (termoestáveis). Isto 

significa que, na primeira aplicação de calor, os materais termoestáveis tornam-se moles e 

plásticos, mas, com a continuidade do processo, sofrem transformações químicas e endurecem 

- fenômeno denominado de cura. 

A cura  destes materiais ocorrem em temperaturas ambientes, porém pode ocorrer sob 

temperatura e tempo controlados, tentando desta forma obter propriedades adequadas. O 

processo de cura é exotérmico e, após as variações de temperaturas envolvidadas e aos 

diferentes coeficientes de expansão térmico entre a matriz e o reforço, pode ocorrer a 

formação de microtrincas (FELIPE, 2008).  

A escolha das matrizes termofixas para o processo de impregnação pode ser explicada 

em função dos muitos parâmetros, tais como: são mais baratas, mais leves e, na maioria das 

vezes, apresenta certa resistência ambiental. Por outro lado, apresentam as seguintes 

desvantagens: apresentam comportamento quebradiço, impõem limites no uso pela 

temperatura, apresentam, em geral, sensibilidade à degradação ambiental devido a umidade  e 

sensibilidade à radiação e oxigenação no espaço. Os tipos mais comuns são: resina epóxi, 

Características Polipropileno Poliamida 

Tmax Temperatura 
Limite de utilização (°C) 

 
70 a 140 

 
170 

 Coeficiente de 
dilatação térmica (°C-1) 

9.10-5 
 

8.10-5 
 

Ɛ  Alongamento á ruptura (%) 20 a 400 200 

 Tensão de ruptura à tração 
(MPa) 

30 70 

v Coeficiente de Poisson _____ _____ 

G Módulo de cisalhamento 
(MPa) 

_____ _____ 

E Módulo de elasticidade (MPa) 1200 4000 

 Massa volumétrica (Kg/cm³) 900 1100 
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resina poliéster insaturada e a resina fenólica. A figura 1.2 mostra a estrutura molecular de 

polímero termofixo. 

 

 

Figura 1.2  Estrutura da rede molecular de polímero termofixo. Fonte: Otoniel, 2005. 

 

1.3.1 Resina Poliéster 

 

Constitui uma família de polímeros de alta massa molar, resultantes da condensação 

de ácidos carboxílicos com glicois, classificando-se como resinas saturadas, conforme a 

tabela, que irá caracterizar o tipo de ligação entre os átomos de carbono da cadeia molecular. 

Poliéster é um termo que significa, poli (muito); ester (é uma função química; um éster é 

obtido, através da seguinte reação: ácido + alcool=éster + água) (BLASS, 1988). A tabela 1.2, 

apresenta ácidos e glicois usados na fabricação de resina poliéster. 

 
Tabela 1.2: Ácido e glicois usados na fabricação de resina poliéster. 

      
Fonte: Hollawy, 1994. 
 

De acordo com Smith (1998), os poliésteres insaturados são utilizados industrialmente 

em combinações com reforços fibrosos, como vidro, amianto, etc. As resinas de poliéster têm 



 
 

 

Nelson Rios Daltro, Maio/2011  12 

 

uma gama de propriedades, sendo a mais polivalente entre todas as resinas termofixas quanto 

as suas aplicações. Destacam-se ainda certas características como: 

• Flexibilidade e dureza; 

• Resisitência mecânica, química e térmica; 

• Excelente estabilidade dimensional; 

• Fácil pigmentação; 

• Cura a frio; 

• Permite a utilização de moldes simples e baratos; 

• Fácil modificação para aplicações especiais. 

 

Os poliésteres são classificados de acordo com o material usado na sua fabricação 

(ortoftálico, isoftálico, iso – NPG, bisfenólica), conforme a tabela 1.3.  

 

Tabela  1.3: Caracteristicas de algumas resinas - Fonte: Silaex, poliéster, 2004. 
TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Ortoftálica 
Resina mais comum de menor custo para usos básicos não 
nobres. 

Tereftálica 
Possui resistências físicas pouco superiores a ortoftálica, porém 
baixa resistência a UV. 

Isoftálica 
Melhores características mecânicas, químicas e térmicas que as 
anteriores. 

Isoftálica c/ NPG O Neo Pentil Glicol (NPG) melhora a resistência a hidrólise. 

Bisfenólica Possui melhores características químicas e térmicas. 

 

Segudo Antequera et al (1991) e Carvalho (1992), podem ser observadas uma variação 

de resinas poliéster do tipo ortoftálicas, isoftálicas, dentre outras, que são diferenciadas pela 

adição de seus constituintes na reação de condensação para a obtenção das mesmas. O 

principal tipo de resina de poliéster é a ortoftálica que é a mais comum e muito utilizada nas 

aplicações gerais porque não exigem alta inércia química. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - FIBRAS 
 

Neste capítulo serão abordadas as características das fibras sintéticas, naturais e 

vegetais utilizadas como reforço.  

2.1 Conceituações das Fibras e Características 

 

Entende-se por fibra todo elemento de origem química ou natural, constituído de 

macromoléculas lineares, que apresente alta proporção entre seu comprimento e diâmetro e 

cujas características de flexibilidade, suavidade  e conforto ao uso, tornem tal elemento apto 

às aplicações têxteis ( Resolução CONMETRO 01/01). 

A utilização das fibras naturais tem histórico desde a época antes de Cristo. No final 

do século XIX surgiram as fibras manufaturadas artificias e sintéticas, (LEÃO, 2008). 

No início do século XX, devido, principamente, ao desenvolvimento da indústria 

química, houve um expressivo aumento na produção e aplicação de polímeros sintéticos e das 

chamadas fibras avançadas, como as fibras de carbono, de vidro e aramida. As fibras e os 

polímeros naturais foram substituídos pelos sintéticos, que apresentavam alto desempenho e 

baixo custo de produção. O uso de fibras e polímeros naturais ficou restrito, principalmente a 

indústrias têxtil e de papel (TRINDADE 2005). A figura 2.1 mostra a evolução do mercado 

mundial de fibras téxteis.  

 

Figura 2.1 - Evolução do Mercado Mundial de Fibras Têxteis. Fonte: Leão, 2008 (apud Carta 
Têxtil, 2006) 
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O  consumo de fibras manufaturadas representa aproximadamente 35% do total no 

Brasil, enquanto no mundo este percentual é de cerca de 50%. A tabela 2.1 mostra a 

classificação das fibras e o consumo de fibras têxteis no Brasil-1995. 

As fibras Têxteis são classificadas em fibras naturais e fibras químicas de acordo  com 

as normas ABNT e NBR 12744. As tabelas 2.2 e 2.3 mostram as fibras naturais Têxteis e as 

fibras químicas artificiais segundo estas normas , respectivamente. 

 

Tabela 2.1 - Consumo de fibras Têxteis no Brasil -1995. 
 

 

Fonte: Leão, 2008 (apud Carta Têxtil, 2006). 

 

No entanto, atualmente o uso desses polímeros e fibras sintéticas, tem sido reavaliado, 

onde busca-se o aproveitamento de recursos naturais renováveis de importâncias econômicas 

regional, objetivando-se a conscientização ecológica e os avanços em legislações relativos ao 

meio- ambiente que exigem o desevolvimento de produtos menos toxícos. 
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Tabela 2.2: Classificação das fibras naturais Têxteis - Norma ABNT e NBR 12744. 
 

 

 

 
Tabela 2.3: Classificação das fibras químicas artificiais - Norma ABNT e NBR 12744. 
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2.2 Fibras Naturais 

 

As  fibras naturais podem ser vegetais, animais e minerais. A tabela 2.4 mostra a 

classificação das fibras vegetais de acordo com as normas ABNT e NBR 12774. 

 

Tabela 2.4: Classificação das fibras vegetais Norma ABNT-NBR 

 

 

2.2.1 Fibras Vegetais 

           
             As fibras vegetais são recursos naturais renováveis e biodegradáveis, de baixa 

densidade, com alta resistência específica (por unidade de peso), duráveis, de fácil secagem, 

baixo custo, baixo consumo de energia e apresentam um bom conjunto de propriedades 

mecânicas, adequadas a várias aplicações (Carvalho, 1996, Mishra et al., 2003; Mohanty et 

al., 2004, Rouison, et al., 2005). 

Segundo Young (1997), as fibras vegetais são reunidas em cinco tipos, de acordo com 

o vegetal de onde foi retirada e podem ser classificadas como:  

• Fibras de Gramineas - retiradas das hastes das plantas monocotilíedôneas como 

exemplo os cereais (trigo, aveia, cevada, arroz e outros), além do junco, bambu 

e bagaço de cana; 

• Fibras de Folhas - retiradas ao longo do comprimento das folhas: a abacá, o 

sisal e o henequém; 
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• Fibras de caule - são de maços retirados do interior da casca (caule) de hastes 

de plantas: o linho, o juta, o cânhamo e o kenaf; 

• Fibras de sementes e frutos - o algodão, a paina e a esponja de Luffa cylindriva; 

• Fibras de madeira - são fibras provenientes do xilema de vegetais 

(angiospermas e gimnospermas): os eucaliptos, o abetuoso, o pinus, dentre 

outros. 

Os componentes principais das fibras vegetais são substâncias polares como a 

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

componentes como pectina, cera e substãncias solúveis em água. A composição química das 

fibras vegetais varia segundo a região de cultivo, o tipo de solo e as condições climáticas 

(LEÃO, 2008). 

Fisicamente, as fibras vegetais são compostas de várias fibrilas, microfibrilas em 

matrizes de lamelas e lamelas médias. O mecanismo de ligação das fibras é, portanto, 

mecânico e químico unidas pelo material ligante da planta. As fibras são constituídas por um 

número de células que apresentam um tubo de polígonos irregualres com cavidades centrais 

ocas, cujo espaço é ocupado por um protoplasma celular denominado lúmen. Estas células  

representama última divisão da fibra, repousando lado a lado e sobreposta (HUMMERFARD 

and REBEMFIELD, apud  OLIVEIRA, 2005). 

Em compósitos onde as microfibras de celulose rígidas estão envolvidas em uma 

matriz de lignina e hemicelulose a fibra elementar pode ser primordial.  

As fibras são diferentes na composição e na orientação das fibrilas (ângulo espiral). 

Essas características dependem da origem da fibra e são essenciais para as suas propriedades 

mecânicas. 

A estrutura mais comum de uma fibra vegetal está representada na figura 2.2. Cada 

fibra lignocelulósica tem camadas complexas constituídas por uma parede fina, que circunda 

uma parede secundária. A parede secundária é constituída por três camadas (S1,S2 e S3), 

onde a intermediária (S2) determina as propriedades da fibra e consiste em uma série de 

microfibrilas, helicoidalmente por longas cadeias de celulose e organizada no sentido da fibra 

(SILVA, R. et al., 2009). 

No geral, o teor de celulose está entre 60-80%, o de lignina em torno de 5-20%, 

enquanto que outras misturas cerca de 20%, exceto para algumas espécies de algodão onde o 

teor de celulose pode chegar até 95% (SAHEB and JOG, 1999; IPT, 1989; CHAND et al., 

1987; FENGEL and WEGNER, 1989; SJOSTROM, 1993). 
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As fibras vegetais são constituídas ainda em menor quantidade de compostos 

orgânicos de variadas funções químicas e compostos inorgânicos. Os constituintes solúveis 

em solventes orgânicos e em água, são no geral, chamados de extrativos. Os principais 

constituintes recebem uma variação dentro de uma faixa relativamente grande e dependem do 

tipo de fibra. 

 

 

 

Figura 2.2 Estrutura de uma fibra vegetal. Fonte: Banco de dados da BPMCC-DEM/UFRN, 
2007. 

 

As propriedades de cada constituinte contribuem para as propriedades como um todo. 

 

ü Celulose: é a substância polimérica natural mais encontrada, equivalendo à metade das 

madeiras conífera e folhosas. Sua estrutura é formada por carbono, hidrogênio e 

hidroxilas. As forças intramoleculares das pontes de hidrogênio presentes nos grupos 

hidroxilas, fazem com que a estrutura cristalina se torne inerte em solventes comuns 

(MENDES, 1992 apud FONSECA, 1998). 

A celulose representa o principal componente da parede celular da fibra e é um 

polissacarídeo linear formado por um único tipo de unidade de açúcar.  

A celulose pode ser caracterizada como um polímero de alta massa molar constituído 

exclusivamente de b-Dglucose que se ligam entre si através dos carbonos 1 e 4 dando 

origem a um polímero linear (IPT, 1989, MORRISON and BOYG, 1981; FENGEL 

and WEGNER, 1989; FRAZ and BLASCHECJ, 1990). 
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As moléculas de celulose tendem a formar ligações de hidrogênio intramoleculares e 

intermoleculares. O primeiro, de interação, atua na rigidez das cadeias unitárias e o 

segundo, através da formação da fibra vegetal. Deste modo, as moléculas de celulose 

atuam formando as microfibrilas, as quais formam as fibrilas que, por sua vez, se 

ordenam para formar as sucessivas paredes celulares das fibras (SJOSTROM, 1993). 

A celulose exibe regiões cristalinas (ordenadas) e amorfas (ramificada e desordenada). 

Materiais gasosos, água e outros líquidos podem penetrar nas fibrilas e nas micro-

fibrilas por causa dos diversos capilares e pequenos orifícios encontrados nas regiões 

amorfas da parede celular. O polímero é acessível à água e a agentes químicos por 

meio das regiões amorfas e através da superfície das regiões cristalinas (BALAZY and 

EASTOP, 1999); 

ü Hemiceluloses: As hemiceluloses constituem uma mistura de polissacarídeos de baixa 

massa molar que varia entre 25.000 a 35.000 os quais estão em estreita associação 

com a celulose e a lignina nos tecidos vegetais. O teor e a proporção dos diferentes 

componentes nas hemiceluloses de madeira e fibras variam de acordo com a espécie 

de árvore. A maior parte das Hemiceluloses pode ser extraída através do tratamento 

com soluções alcalinas e quosas. Soluções alcalinas de hidróxido de sódio e potássio 

são as mais utilizadas para a extração de hemicelulose (AZUMA et al., 1985; IPT, 

1989; FENGEL, 1982;  FENGEL and WEGNER, 1989, SJOSTROM, 1993). 

A hemicelulose é o componente responsável pela biodegradação, absorção de umidade 

e degradação térmica da fibra. (BROWNING, 1963; FENGEL and WEGNER, 1989); 

ü Lignina: A lignina é uma substância macromolecular componente da madeira, ou seja, 

um polímero amorfo de composição química complexa que confere firmeza e rigidez 

estrutural ao conjunto de celulose atuando como um agente permanente de ligação 

entre as celulas. As moléculas de lignina são diferentes das de polissacarídeos por 

serem constituídas de um sistema aromático composto por unidades de fenil-propano. 

Existe maior teor de lignina nas coníferas do que em folhosas e existem diferenças 

estruturais entre a lignina encontrada nas coníferas e nas folhosas (CHAND et al., 

1987; IPT, 1989; FENGEL e WEGNER, 1989). 

A maior parte das ligninas possuem quantidade variáveis de ácidos carboxílicos 

aromáticos na forma de éster. A constituição da lignina não é a mesma em todas as 

plantas, pois não é uma substância química definida, mas em uma classe de compostos 

correlatos. Sua macromolécula não pode ser descrita como uma combinação simples 
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de algumas unidades monoméricas ligadas a alguns tipos de ligações como no caso de 

celulose e hemicelulose (IPT, 1989; SJOSTROM, 1993); 

ü Extrativos vegetais: os extrativos são compostos orgânicos que não fazem parte da 

parede celular lignocelulósicas. São denominados de extrativos por causa da sua 

facilidade em serem extraídos com água, solventes orgânicos neutros ou volatizados a 

vapor. A maioria desses materiais podem ser separados da porção lignocelulósicas por 

extração com solventes orgânicos e água. Esses componentes são com frequência 

responsáveis por determinadas características de planta como: cor, sabor, cheiro e 

resistência natural ao apodrecimento (BROWNING, 1963; BLEDKZI and GASSAN, 

1999; LEWIN and GOLDENSTEIN, 1991). Os extrativos compõem uma 

extraordinária diversidade de compostos e sua ocorrência varia de acordo com a 

espécie vegetal, ocorrendo nas cascas, folhas, frutos e sementes em quantidades 

variáveis, porém, quase sempre superiores às encontradas na fibra. O teor de extrativos 

nas fibras gira em torno de 3-10% (FENGEL, 1989; ROWELL,  et al., 2000; IPT, 

1989; SJOSTROM, 1993). 

A presença de extrativos influencia na coloração, densidade, durabilidade, 

combustibilidade e absorção de umidade das fibras (COUTTS, 1988 apud SALES, 

2006). 

As fibras vegetais macroscópicas são materiais compósitos complexos. Cada macro-

fibra é constituída de várias fibras individuais ou microfibras, que são células longas e 

pontiagudas, aderidas por uma lamela intermediária (que é a ligação entre as fibras), 

composta principalmente por um composto orgânico complexo, a lignina, que é uma 

espécie de matriz natural. Cada microfibra é formada por quatro camadas, com 

diferentes teores de celulose, hemicelulose e lignina, sendo as moléculas de celulose 

as responsáveis pela resistência das fibras (SAVASTANO JR., 1992).  

Por serem materiais naturais, as fibras vegetais estão sujeitas à heterogeneidade 

causada pela diversidade das condições de vida do vegetal, dos métodos de extração, dos 

tratamentos, da variedade de espécie de um mesmo gênero e até num mesmo exemplar, 

dependendo do local de onde foram extraídas as fibras (SALES, 2006). 

Quanto à morfologia, as fibras vegetais podem se apresentar sob a forma de feixes de 

fibras (macro-fibras) ou polpa (micro-fibras). Quanto à origem, podem ser provenientes de 

folhas (sisal, curauá, abacaxi), talo (juta, linho, piaçava), caule (bambu, bagaço-de-cana) ou 

do fruto (coco, algodão). 
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As seleções das fibras vegetais dependem das características para aplicações de 

engenharia. 

• Fibras de Sisal 

  O sisal é resistente a clima seco e cultivado em regiões tropicais e subtropicais, 

sendo o plantio comum no Nordeste brasileiro. Uma característica desta planta é que ela 

possui folhas grandes, pontiagudas e dispostas em roseta, semelhante ao abacaxi. Originou-se 

no México espalhando-se em seguida para outras regiões do mundo como África, Europa e 

Ásia (FERRI, 1976 apud PICANÇO, 2005). 

O Brasil é o maior produtor mundial de sisal, tendo produzido 85 mil toneladas no ano 

de 2008, o segundo a África com 50 mil toneladas e o terceiro lugar é ocupado pela China 43 

mil toneladas (site FAO, 2010).  

São conhecidas cerca de 57 espécies de plantas de sisal, que são facilmente cultivadas  

por apresentar um crescimento rápido (JONH et al.,2008). Uma planta de sisal produz de 200 

a 250 folhas e cada folha contém de 1000 a 1200 feixes de fibras, os quais são compostos de 

4% de fibra, 0,75% de cutícula, 8% de matéria seca e 87,25% de água (LI et al; 2000). 

As folhas apresentam coloração em tom cinza-esverdeado com largura entre 8                                  

e 10 cm e comprimento entre 150 e 250 cm. As fibras encontram-se incrustadas no cerne das 

folhas e são compostas de microfibras resistentes à tração, durável e medem em média 1,50 

m. Após o corte das folhas, essas devem ser trabalhadas o quanto antes uma vez que seu 

armazenamento causa rápida putrefação. 

As propriedades das fibras de sisal, tais como rigidez, dureza e resistência dependem 

do conteúdo de celulose, da idade da planta e das condições em que elas foram plantadas 

(NICOLAI, et al; 2008).  

Estudos utilizando compósitos reforçados com fibras de sisal demonstram que estas 

fibras apresentam potencial para serem usados, tanto como em termoplástico quanto como em 

termorrígidos (MU et al; 2009). 

As fibras de sisal pertencem ao grupo das fibras denominadas estruturais, cuja função 

é dar sustentação e rigidez às folhas. As fibras são rígidas, pouco flexíveis e apresentam boa 

resistência mecânica e durabilidade (LI et al.,2004).  

Elas também são empregadas na indústria automobilística em substituição a fibra de 

vidro, tendo como uma das vantagens a maior capacidade de absorção da transpiração 

humana, o que resulta em maior conforto para os utilitários de veículos automotivos, 
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principalmente os profissionais que passam longos períodos sentados. A utilização do sisal 

como reforço de peças plásticas na indústria automobilística tem sido bastante satisfatório. As 

figuras 2.3 e 2.4 mostram, respectivamente, a planta e as fibras de sisal. 

 

 

Figura 2.3 - Fibras de sisal (Fonte: site APAEB) 

 

            

Figura 2.4 - Planta do Sisal - Fonte:DESER, 2010 

 

• Fibras de Juta 

 

Originária da Índia a juta foi introduzida no Brasil no século XX por Ryota Oyama, 

passando por um processo de climatização. Teve sua cultura iniciada com os japoneses e 

posteriormente começou a ser cultivada pelas populações ribeirinhas da região Norte do 

Brasil (PICANÇO, 2005). 
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A juta é uma planta da família das Filáceas e sua fibra é obtida principalmente das 

espécies Corchorus. Planta de clima quente e úmido necessita de solo fértil e bem drenado 

para o seu desenvolvimento. 

No Brasil, a juta foi introduzida nos Estados da Amazonas, Pará e São Paulo entre 

1950-1980. Porém, devido a vários fatores, teve seu cultivo interrompido (HOMMA, 1998). 

A juta é composta, principalmente, de celulose (58-63%), hemicelulose (20-24%) e lignina 

(12-15%), (BLEDKZI et al.,1999). A tabela 2.5 mostra os percentuais dos principais 

elementos da fibra de juta. A figura 2.5 exibe o princípio de secagem em estufa. 

 

Tabela 2.5: Composição química da fibra de juta (%) * 
 

Composição química da fibra de juta (%) 

Alfa celulose 64,0 

Hemicelulose 23,0 

Lignina 13,0 

Componentes solúveis em água 1,7 

Resíduos minerais e ceras 0,3 
*Fonte adaptado de Costa, 1997 apud Leão 2008. Principio de Secagem em estufa.  

 

 

Figura 2.5 - Fibras de juta - Fonte: Site FUNDAJ, 2008 

 

 Apresentando excelentes propriedades ecológicas, pois é biodegradável e durante seu 

crescimento controla a erosão, a fibra da juta é considerada longa, variando de 25 até 300 

milímetros, sendo utilizada em sacarias, especialmente para armazenamento de produtos 
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agrícolas e bolsas esportivas. Segundo Oliveira (1996), é utilizada para acondicionamento de 

batata, café e açúcar, principalmente em produtos que serão exportados, sobretudo para países 

que adotam criterioso controle ambiental. 

 

• Fibras de Bambu 

 

O bambu é um vegetal da classe das gramíneas que ocorre de forma natural em regiões 

tropicais, subtropicais e até temperadas. Apresenta grande potencial como reforço de matrizes 

cimentícias aliando o baixo custo à boa resistência mecânica. Cresce em grupos de canas com 

comprimentos de 3 a 35 m que têm colmos cilíndricos individuais ocos com diâmetros de 20 a 

300 mm. O colmo é dividido em intervalos separados por nós contendo diafragmas 

transversais. Como reforço pode ser usado o colmo, taliscas ou fibras (SUBRAHMANYAM, 

1984 apud SALES, 2006). 

Alguns estudiosos ressaltam a dificuldade de desfibrar o bambu (CEPED 1982). O uso 

como reforço na forma de polpa se apresenta como alternativa. A polpa pode ter microfibras 

com comprimentos médios de 2,70 mm e diâmetro em torno de 2,75 x 10-2 mm 

(PAKOTIPRAPHA, 1978 apud SALES, 2006). Coutts, (1994) apud Sales, (2006) encontrou 

comprimentos médios de 1,70 mm. A figura 2.6 mostra as fibras de bambu. 

 

 

Figura 2.6 - Fibras de bambu – Fonte: site Inovação Tecnológica, 2006 
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• Fibras de Coco 

 

O coqueiro (cocus nucifera) é uma árvore pertencente á família das palmeiras (Palma), 

cultivada extensivamente nos trópicos (ISHIZAKI, M.H. et al.,2006). Chegou pela primeira 

vez, ao Brasil, pelo estado da Bahia por volta de 1553 em navios portugueses através de 

mudas provenientes da ilha do Cabo Verde (BENASSI, A.C., 2006). 

A cultura do coco é abundante em muitos países tropicais principalmente nas faixas de 

litoral. O coqueiro cresce em areias salgadas de praias onde nenhuma outra cultura seria 

economicamente viável. É de fácil cultivo e produz por longo período, sendo seu fruto 

constituído por uma casca lisa, o exocarpo, pelo mesocarpo parte espessa intermediária e pelo 

endocarpo, casca duríssima e lenhosa. O mesocarpo fornece as fibras que no fruto maduro 

apresentam-se lenhosas e duras e, nos frutos verdosos, são moles, com alto teor de umidade e 

fornecem a melhor fibra celulósica. Como a colheita é feita em maior escala quando os cocos 

estão maduros, há maior disponibilidade de fibras grosseiras (CEPED, 1982). A figura 2.7 

mostra as partes do fruto do coco. 

No Brasil, somente, 12% dos grupos de pesquisa em engenharia de materiais realizam 

trabalhos com fibras vegetais (SILVA, R. et al., 2009), deste total menos  de 3% deste grupos 

estão no Nordeste apesar desta região ser responsável por 90% da produção nacional de coco 

(Bahia,Sergipe e Rio Grande do Norte são os maiores produtores).  

 

 

Figura 2.7: Fruto do coqueiro (Benassi, A.C. 2006). 

 



 
 

 

Nelson Rios Daltro, Maio/2011  26 

 

O processo de preparação da fibra é feito pelo curtimento (as cascas são imersas em 

tanques com água), pressão (a casca é comprimida para expelir água e achatar-se), 

desfibramento (faz-se com máquinas com dentes finalizando o processo de separação), 

classificação (as fibras escovadas são classificadas segundo a cor e o comprimento) e 

enfardamento. 

O reaproveitamento das cascas do coco de onde são retiradas as fibras é de suma 

importância, já que as mesmas são materiais que possuem um tempo de vida útil bastante 

reduzido, o que contribui para o aumento do lixo sólido, principalmente nos grandes centros 

urbanos. O reaproveitamento desde material é utilizado em pesquisa de novas tecnologias 

reduzindo o lixo. Outra vantagem é ser uma fonte renovável e biodegradável, ao contrário dos 

produtos utilizados a base de petróleo,como a espuma de poliuretano (GEETHMMA et 

al.,1998).  

 

 

Figura 2.8 - Fibras de coco – Fonte: site Planta Sonya, 2010. 

 

• Fibra de Rami 

 

O Rami é uma planta da família da Urticaceae e sua fibra é proveniente do líber da 

Boehmeria Nivea e da Boehmeria Tenacissima. Suas fibras pertencem à família das fibras 

longas variando entre 150 a 200 milímetros, demonstrando alta resistência, sendo que, três 

vezes superior à do cânhamo, quatro vezes à do linho e oito vezes à do algodão. 
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A fibra de Rami é utilizada na fabricação de tecidos, cordas e barbantes podendo 

também por causa da sua resistência ser utilizada para a produção de papel moeda. Ela 

também é utilizada na fabricação de mangueiras, pneus e fios de pára-quedas. Os tecidos 

feitos de rami são mais ásperos do que o linho, porém com a adição de outras fibras sintéticas 

esta questão é minimizada, tornando-a um substituto do linho pelo seu menor custo 

(OLIVEIRA, 1996). Na figura 2.9 mostra-se a planta que dá origem à fibra de rami. 

 

 

Figura 2.9 - Boehmeria Nívea, planta que dá origem a fibra de rami – Fonte: site Tudo sobre 
plantas 

 

• Fibra de Curauá 

O curauá é uma planta da família das Bromeliáceas, gênero Ananas e espécies Ananas 

Erectifolius. Suas folhas são duras eretas e possuem uma superfície plana (CARASCHI and 

LEÃO, 1999). Dentre as fibras naturais comumente utilizadas em compósitos poliméricos a 

fibra de curauá vem ganhando destaque por ser originária e cultivada na Amazônia, região 

que se destaca no que se refere à preservação do meio ambiente. Aliado a isso, essa planta 

apresenta propriedades físicas e mecânicas que superam as das fibras de sisal e juta mais 

conhecidas e utilizadas. 

De acordo com Aquino et al (2008), as fibras de curauá são provenientes das folhas e 

podem apresentar cumprimentos variando de 40 a 60 cm. Os tipos de fibras de curauá mais 

conhecidas são as dos tipos roxos e brancos. Na tabela 2.6 mostra-se a composição química 

desde material. O curauá pode ser encontrado próximo aos rios Xingu, Tocantins, Tapajós, 

Acara e Guama, em áreas onde o índice pluviométrico é de 2000 mm/ano aproximadamente, 

que é o índice mínimo necessário para o cultivo da planta (CARASCHI et al 1999). 
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Tabela 2.6: Composição química da fibra de curauá.  
(Ledo, 2005) 

 

*Determinação realizada em relação às fibras livres de umidade 
** Determinado pela diferença entre holcelulosen e celuslo 

 

A figura 2.10 mostra a planta que dá origem à fibra de curauá. 

 

Figura 2.10 – Ananas Erectifolius – Planta que dá origem a fibra de Curauá – Fonte Site 
APKA, 2010. 
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• Fibra de Licuri 

Considerada uma das mais importantes espécies de palmeiras da região semi-árida do 

nordeste brasileiro, Syagrus coronata (Mart.) Becc., regionalmente conhecido como licuri, 

licuzeiro, ouricuri, aricuri, alicuri, nicuri, dicori, urucuri, coqueiro dicori e coqueiro cabeçudo 

(DRUMOND, 2007), constitui-se numa espécie nativa de grande importância social e 

econômica e de salientar importância ecológica nas áreas de ocorrência (NOBLICK, 1986). 

Ainda conforme Noblick (1986), a mesma apresenta nítida preferência pelas regiões 

secas e áridas da Caatinga, distribuindo-se desde o norte de Minas Gerais até o sul de 

Pernambuco abrangendo as porções central e oriental do estado da Bahia e, bem como os 

estados de Sergipe e de Alagoas desde o litoral até as zonas secas. 

O licuri mede de 8 m a 11 m, tendo folhas que chegam a 3 m de comprimento, pinadas 

de pecíolo longo com bainha invaginante, e seus folíolos, de coloração verde-escura, estão 

arranjados em vários planos (LORENZI, 1992). Seu estipe é recoberto pela base das bainhas 

das folhas mais velhas arranjadas numa seqüência de espiral que caem após certo período de 

tempo. A palmeira e monóica apresentando inflorescência interfoliar, muito ramificada, 

protegida por uma bráctea (espata) lenhosa, conhecida como cimba de até 1,0m de 

comprimento, com grande quantidade de flores amarelas pequenas com perianto não vistoso, 

flores masculinas longas e coriáceas com seis estames. Flores femininas são mais curtas com 

ovário supero tricarpelar, trilocular, com um óvulo em cada lóculo sendo apenas um lóculo 

fértil (JOLY, 1985). A figura 2.11 mostra a palmeira de licuri. 

 

 

Figura 2.11 - Palmeira Licuri. Fonte: Site APKA, biodiversitas. 
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O fruto do licuri é uma drupa com endosperma abundante, ovóide e carnoso, quando 

seco apresenta endoderme oleaginosa em forma de cachos repetidos. Os cachos de licuri têm 

em media 1.357 frutos que têm comprimento e diâmetro médios de 2,0 cm e 1,4 cm, 

respectivamente (CREPALDI et al., 2001). 

Algumas pesquisas já existem sobre o fruto do licuri, entretanto só recentemente 

surgiram pesquisas sobre a utilização de suas fibras (figura 2.12) como reforços para 

compósitos poliméricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Fibras de licuri. Fonte: Foto do próprio autor. 

 

Bondar (1938), afirma que apesar do licuri florescer e frutificar o ano todo, os meses 

de marco, junho e julho apresentam maior frutificação, e por isso são caracterizados como o 

período da safra. Lorenzi (1992), no entanto observa que a safra do licuri ocorre no período de 

outubro a dezembro. Pitman (2000), no entanto, afirma que a frutificação do licuri ocorre 

durante um longo período do ano, mas parece ter o seu pico de floração definido em cada área 

especifica. De acordo com este autor, este fenômeno esta relacionado aos índices 

pluviometricos, visto que a chuva não cai igualmente sobre o semi-arido baiano.  

O licuri apresenta grande importância sócio-econômica nas áreas de ocorrência 

natural, especialmente naquelas saturadas em regiões semi-áridas, uma vez que desta planta 

podem ser aproveitados praticamente todos os seus componentes (DRUMOND, 2007; 

RAMALHO, 2008). 
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O licuri pode ser utilizado para os seguintes recursos: 

• O consumo da amêndoa in natura das amêndoas dos frutos pelas populações 

humanas (BONDAR, 1938); 

• O beneficiamento das amêndoas para a fabricação de cocadas, óleo e leite de 

licuri (BONDAR, 1938); 

• O emprego das suas folhas para a confecção de sacolas, chapéus, vassouras e 

espanadores (BONDAR, 1938; MEDEIROS-COSTA, 1982); 

• As folhas são também usadas pra cobertura de casebres (NOBLICK, 1986) e 

produção de artefatos artesanais, como chapéus esteiras e abanos 

(MEDEIROS-COSTA, 1982); 

• O beneficiamento das amêndoas para a produção de doces, sorvetes e extração 

do óleo e do leite para culinárias (NOBLICK, 1986); 

• O arraçoamento do gado em períodos de seca a partir das folhas trituradas 

(BONDAR, 1938), frutos e inflorências. Por conseqüentes são considerados 

pelos criadores de gado uma espécie forrageira de reserva para os períodos de 

estiagem severa comuns no semi-árido nordestino (HART, 1995); 

• O óleo extraído das amêndoas é empregado na fabricação de saponáceos, 

considerados de alta qualidade, sendo considerado o melhor óleo pra a 

produção de sabão (NOBLICK, 1986; SANTOS et al, 2002); 

• O endocarpo é utilizado na fabricação de artesanato regional (LORENZI et al., 

2004); 

• A palmeira pode ser usada para fins ornamentais decorrentes do aspecto 

característico de distribuição das folhas em volta do estipe, porém o uso ainda 

é bastante incipiente (LORENZI et al., 2004); 

• O uso do óleo para fins cosméticos e industriais, por exemplo, a utilização do 

óleo para a produção de biodiesel (DRUMOND, 2007); 

• A raspagem das folhas produz a cera que é empregada na fabricação de papel 

carbono, graxa para sapatos, móveis e pintura de automóveis (RAMALHO, 

2008). 
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2.3 Fibras de Vidro 

 

As fibras de vidro constituem um dos principais materiais de reforço para as matrizes 

poliméricas devido a seu baixo custo, boa resistência química e possibilidade de aumento de 

resistência mecânica através da manipulação dos seus constituentes.  

Desde a década de 40 que elas são comercializadas para esse fim, pois permitem o uso 

crescente dos plásticos reforçados em aplicações antes reservadas excepcionalmente aos 

metais e suas ligas. Tais fibras possuem baixo coeficiente de dilatação térmica e boas 

propriedades mecânicas combinadas ao seu baixo peso e custo inferior ao de algumas fibras 

também muito utilizadas como reforços, como as fibras de carbono.  

As fibras de vidro são silicatos com contéudo de agentes modificadores que são 

usados visando-se a redução das temperaturas necessárias para atingir viscosidades altas, o 

suficiente para se produzir fibras. 

Aquino (1992) chama a atenção de alguma das caracteristicas das fibras de vidro, 

como: 

• Excelente aderência fibras-matriz; 

• Boa propriedades dielétricas; 

• Alto alongamento na ruptura; 

• Facilidade no processamento;    

• Alta resisitência para a tração – comparada com as fibras têxteis sua resistência 

à tração específica (por densidade volumétrica) é superior a maioria delas; 

• Resistência ao calor e ao fogo – devido à sua origem inorgânica (mineral) as 

fibras de vidro são incombustíveis. Por seu alto ponto de fusão estas são 

indicadas para aplicações em meios com temperatura elevada; 

• Resistência química elevada – não sofrem praticamente nenhum tipo de ataque 

ou degradação por parte dos agentes químicos; 

• Resistência à umidade – as fibras de vidro não absorvem umidade, portanto 

não se dilatam ou desintegram além de manter máxima resistência mecânica na 

presença de umidade; 

• Resistência térmica – estas fibras apresentam um coeficiente de dilatação linear 

térmico muito baixo e um baixo coeficiente de condutividade térmica, o que 

garante um excelente desempenho em ambientes com variações térmicas 

bruscas; 
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• Resistência elétrica – por não serem condutoras as fibras de vidro são ideais 

para serem usadas como isolantes elétricos. 

A composição do vidro é um fator determinante nas propriedades das fibras de vidro. 

A fibra de vidro mais comercializada é a de vidro-E e sua composição típica e suas 

respectivas propriedades são descritas na tabela 2.7. 

Tabela 2.7:  Composição dos componentes da fibra de vidro  
 

Composição dos  
Componentes (%) 

Tipo "E" 
(%) 

Tipo "S" 
(%) 

SiO2 54,5 64,0 

Al2O3 14,5 26,0 

MgO -- 10,0 

CaO 17,0 -- 

B2O3 8,5 -- 

Fonte: Thomazon-2001 

 

O vidro-E representa mais de 90% dos reforços nos materiais compósitos de uso geral. 

Ele apresenta baixo teor de álcali e excelentes propriedades elétricas, também possui boas 

propriedades de resisitência, rigidez e desgaste. As fibras de vidro-E possuem um custo menor 

que o aço e são mais resistentes à corrosão química. Elas também são mais versáteis porque 

podem substituir o aço, o concreto, o alumínio, mármore e outros, podendo ser aplicadas na 

construção civil, aeronáutica, indústria automobilística, náutica, eletroeletrônica, indústria 

química, agricultura, pecuária, segurança, móveis, saneamento, lazer, arte e artesanato 

(SEBRAE-MA, 2002, aput OLIVEIRA, 2007). 

Normalmente, as fibras são recobertas por uma substância que as protege da abrasão 

e/ou de outras  fontes  de defeitos  superficiais que podem ocorrer durante a fabricação. De 

acordo com Rosen (1993), este recombrimento, juntamente com o material que constitui a 

matriz, promove a deformação de uma barreira efetiva  entre o ambinte e o agente de  reforço 

e também ajuda a facilitar o manuseio, o processamento das fibras de reforço e promove  

adesão interfacial, conferindo resistência, rigidez e durabilidade do compósito final . 

Com as fibras de vidro pode-se produzir latrinas, banheiras de hidromassagem, caixas 

d’água, protetores de ar condicionado, fossas sépticas, antenas parabólicas, caixas de correio, 

portas, janelas e cortinas para a área de construção civil e decoração, passando por placas de 

circuito impresso, isoladores elétricos, vara de pescar, pranchas de surf, caiaques, barcos, 
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piscinas, escorregadores infantis, carcaças para eletrodomésticos, cadeiras, pára-choques 

automotivos e ainda equipamentos industriais, como tanques para área de alto grau de 

corrosão. As fibras de vidro possuem ainda muitas características importantes como, por 

exemplo, isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fogo, alta resisitência mecânica e à 

oxidação, resisitência à umidade, baixo custo e peso mínimo. (SEBRAE-MA, 2002, apud 

OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Aquino (1992) de uma forma geral, as fibras de vidro estão disponibilizadas 

no mercado em forma de: tecidos, mantas, rovings, ou combinações de ambos. Nas formas de 

tecido e manta são fornecidas em bobinas e utilizadas na laminação manual. Na forma de 

fibras contínuas (rovings) são utilizadas para laminação à pistola e outros processos de 

fabricação como enrolamento (filament widing), por exemplo. 

 

• Tecidos: são constituídos a partir de mechas de fios (roving) de títulos iguais ou 

diferentes em trama e urdume. Comercialmente são encontrados em dois tipos: 

 

o Tecidos Unidirecionais: são tecidos onde o número de fios é 

predominantemente mais elevado em um sentido e os fios estão dispostos em 

paralelo e unidos entre si por fios de dimensões muito pequenas, que permitem 

a obtenção de elevadas propriedades mecânicas na direção das fibras. 

o Tecidos Bidirecionais: os fios estão dispostos a 90º uns sobre os outros na 

forma de trama e urdume. 

 

As características de seleção de um tecido são: 

 

• Facilidade de manipulação; 

• Regularidade de gramatura e espessura; 

• Continuidade do reforço; 

• Facilidade de impregnação. 

 

As fibras de vidro podem ser fornecidas em outras formas como: cordas torcidas, 

redondas ou quadradas trançadas, gaxetas tubulares e fitas/tecidos. 
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CAPÍTULO 3 
 

Neste capítulo serão abordados os materiais compósitos: histórico, classificação, 

propriedades e mecanismo de danos. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - MATERIAIS COMPÓSITOS 
 

O campo dos materiais compósitos é, ao mesmo tempo, novo e antigo. É antigo na 

perspectiva de que muitos objetos naturais, incluindo algumas partes do corpo humano, são 

compósitos. É novo porque somente a partir da década de 60 é que foram desenvolvidos 

materiais compósitos fibrosos artificiais. 

Um compósito é conceitualmente um material heterogêneo. Complementa-se este 

conceito restringindo a escala para a consideração da heterogeneidade, para uma escala macro 

ou submacroscópica. De outro modo todos os materiais poderiam ser considerados 

compósitos, pois são inevitavelmente heterogêneos se a escala de observação for 

suficientemente pequena. 

No que se referem ao desempenho mecânico os materiais compósitos fibrosos 

apresentam boas propriedades. Uma ou mais fases, normalmente sob a forma de fibras, 

reforçam mecanicamente a fase na qual estão dispersas e que é chamada de matriz. 

Considerando um reforço fibroso, o compósito surgido poderá ser tão eficiente que apenas ele 

poderá ser utilizado em certas aplicações especiais onde os demais materiais de engenharia 

não poderão ser utilizados. 

 

3.1 Histórico 

 

Historicamente, os materiais compósitos têm uma origem muito antiga, datando dos 

primórdios da humanidade. Tijolos para a construção civil, constituídos de barro argiloso com 

ramos secos de capim, provavelmente foram os primeiros tipos de material compósito 

artificial utilizado pela humanidade. 

Por material compósito entende-se aquele que tem na sua composição dois ou mais 

tipos de componentes diferentes. Estes componentes podem ser classificados em dois tipos: 

matriz e reforço. A matriz é a estrutura do compósito, preenchendo os espaços vazios que 
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ficam entre os reforços e os mantêm em suas posições relativas. Os reforços realçam as 

propriedades mecânicas, eletromagnéticas e químicas do compósito como um todo. Pode 

também ser observada uma sinergia entre a matriz e os reforços que resulte no compósito 

final, resultando em propriedades não existentes nos materiais originais.  

Segundo Mathews et al, (1994), os materiais compósitos são constituídos 

quimicamente por dois ou mais elementos, que são apartados por uma interface, significante 

para a particularização destes constituintes. A matriz destes elementos representa o 

constituinte contínuo, embora não seja necessariamente o elemento apresentado em maior 

quantidade. Espalhado na matriz encontra-se o segundo elemento, que é mencionado como 

uma fase de carga ou reforço que opera aperfeiçoando as propriedades mecânicas da matriz. 

Outra definição de materiais compósitos é dada por Gay (1991), que diz que este são 

materiais formados por distintos materiais que ao ser analisado macroscopicamente se mostra 

homogêneo, apresentando fibras contínuas ou não 

Em Hull (1981) e Aquino (1992) materiais compósitos são entendidos como derivados 

da combinação de dois ou mais materiais (elementos) distintos ao serem examinados 

macroscopicamente ou microscopicamente, cujo propósito é a aquisição de propriedades 

particulares desejadas, essa descrição também é partilhada por outros autores. 

De acordo com a norma ASTM D 3878-95, material compósito é entendido como um 

elemento formado por dois ou mais materiais, insolúveis entre si, que são conjugados para 

desenvolver um material de engenharia necessário, com determinadas propriedades que não 

se apresentam nos materiais isoladamente. 

Segundo Herakovich (1997), existem autores que entendem por materiais compósitos 

certa combinação de dois ou mais materiais, ou seja, aqueles que possuem fases diferentes, e 

que com o objetivo de adquirir propriedades específicas e caracetrísticas desejadas. Tal 

definição depende do nível de diagnóstico do elemento, isso porque os elementos que 

compõem o material podem ser considerados heterogêneos se for analisado em escala 

pequena. Observados dessa forma, tais materiais não apresentam uma sensata definição. 

Assim é que para Hull (1981), para que o material seja considerado compósito nas aplicações 

estruturais deve ser levado em consideração três procedentes: 

 

a) A união de dois ou mais materiais fisicamente distintos e mecanicamente 

separáveis; 
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          b) Determinados de forma que seja possível controlar a proporção de cada um dos 

elementos utilizados para a sua fabricação, com o intuito de obter propriedades específicas; 

c)   As propriedades verificadas no composto são superiores e, certamente, únicas, se 

conferidas separadamente. 

Para Al-Querereshi (1983), materiais compósitos (ou abreviadamente compósitos) são 

materiais de moldagem estrutural (também chamados de materiais engenharia) feitos de dois 

ou mais constituintes com suas próprias propriedades ,e que  juntos,resultam  em um material 

com propriedades realçadas ou diferentes dos materiais dos materiais originais.  

Fonseca (1998) conclui que os materias orgânicos ou inorgânicos podem ser utilizados 

como elementos estruturais por darem resistência e rigidez ao compósito, e ainda por 

melhorarem as suas propriedades físicas e químicas destes. Deste modo, escolher o tipo de 

reforço é tarefa bastante complexa, pois estas podem ser de tipos, formas e tamanhos 

variados, entre outros fatores, podendo também ser utilizado mais de um tipo de reforço, 

desenvolvendo assim uma combinação híbrida.  

Deste modo, a escolha de um reforço depende do que se deseja obter, ou seja, 

qualidade, baixa absorção de umidade, baixo custo, disponibilidade e compatibilidade com a 

matriz. 

Nos compósito poliméricos os reforços mais utilizados são as fibras que podem ser de 

vidro, carbono, kevlar e fibras vegetais, dentre outras. Para Fonseca (1998), ordinariamente, 

os compostos de reforços sintéticos são descritos sob a forma de fios contínuos e mantas. 

Os poliméros sintéticos são os mais utilizados. Isso porque o seu processamento não 

envolve altas pressões nem necessita de altas temperaturas. De acordo com Matthews et al 

(1994), as dificuldades encontradas com a degradação do reforço no decorrer da manufatura 

são pouco significativas para os compósitos com matrizes poliméricas em relação aos 

compósitos com outras matrizes. Outro fator importante para a maior utilização destes 

polímeros é que os equipamentos necessários para o desenvolvimento dos mesmos são 

simples de se utilizar.                   

Para Mano (1991), o fator essencial para o desempenho mecânico de compósito é a 

qualidade da interface entre a matriz e o reforço. Para que esta interação aconteça entre 

componentes de naturezas químicas distintas e de quaisquer dimensões ou forma, é primordial 

que exista uma área de contato entre elas. Assim, quanto maior for esta área, maior será a 

possibilidade de interação de natureza física, química ou físico-química entre os dois 
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componentes. A interface demonstra que existe uma região de transição química e física ou 

gradiente na fronteira.  

No caso do compósito reforçado por fibras, por exemplo, observa-se a existência de 

três fases: a superfície da fibra, a interface fibra/matriz e a matriz (Yosomiya et al., 1989). 

Os fatores que influenciam na interação interfacial são: umidade, reação química, 

adsorção e difusão, camada de tensão residual, morfologia da superfície e efeito da 

rugosidade. As características da interface estão sujeitas a união, a configuração, a estrutura 

ao redor da interface e as propriedades físicas e químicas dos constituintes. A interface traz 

como resultado uma forte influência na propriedade mecânica do compósito. As ligações na 

interface são geralmente descritas em relação às forças intermoleculares e energia livre na 

superfície (Yosomiya et al., 1989). 

 

3.2 Utilização dos Materiais Compósitos 

 

A utilização de materiais compósitos está crescendo em importância, quantidade e 

campos de aplicação. No entanto, a sua caracterização demanda o domínio de técnicas e 

critérios específicos, que são diferentes dos critérios adotados nos materiais convencionais de 

engenharia (HULL, 1981; Jones et al .,1999, REDDY, 2003 apud BARROS, 2006). 

Devido às altas propriedades mecânicas específicas dos materiais compósitos sua 

aplicação é bastante abrangente em setores como: 

 

• Indústria aeroespacial: a estabilidade é um importante critério para todos os 

materiais utilizados na indústria aeroespacial. As principais aplicações nesta 

área são: compartimentos de bagagens, banheiros de aviões, hélices de 

helicópteros e trem de pouso; 

• Indústria naval: na construção, manutenção, reparos e na equipagem de barcos 

de corrida, barcos à vela dentre outros; 

• Resistência à corrosão e aplicações industriais: os compósitos são ideais para 

ambientes corrosivos e hostis. Aplicações neste mercado incluem todos os 

tipos de tubulações: oleodutos, tanques subterrâneos de petróleo, hastes de 

sucção, água, tubulações de drenagem e irrigação, controle de inundação e 

estruturas de navegação em canais (portas de represas, dutos), estrutura de 
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produção de energia para óleo e produção de gás (plataformas marítimas, 

dutos); 

• Automotiva: painéis exteriores de portas, radiadores, componentes de 

admissão. Também na construção de bugre e veículos de corrida como os 

carros de fórmula 1. Na atualidade os acessórios de tunning tem sido uma 

aplicação em ascensão no ramo automotivo devido à grande flexibilidade de 

forma proporcionada pelos materias compósitos: pára-choques, saías, 

espoileres, aerofólios, acessórios de interiores, etc. 

• Construção civil: em banheiros, suportes de lâmpadas, painéis decorativos, 

cortinas, etc. Materiais compósitos são ideais para o uso em construções por 

possuírem estabilidade dimensional, alta resistência, peso reduzido, resistência 

ao impacto, alta impermeabilidade, baixa manutenção e flexibilidade em 

projetos; 

• Infra-estrutura: em construções de pontes, reforço em produtos de concreto, 

restauração de estruturas, segurança de rodovias e reforços de pavimentos. 

Eliminam também o custo em equipamentos pesados e o tempo de construção 

é diminuído, além de apresentarem alta durabilidade. Estes materiais não são 

atacados pela corrosão como o aço ou deterioram como madeira tendo o custo 

de manutenção e restauração  reduzido; 

• Elétrica e eletrônica: aplicações de materiais compósitos neste ramo incluem 

caixas de junção (compósitos dielétricos) placas de componentes, maletas de 

computadores, copiadoras e fax; 

• Esporte e lazer: estas aplicações incluem esquis para água e neve, pranchas 

para a prática esportiva, caiaques, tacos de golfe, varas de pescar e  raquetes de 

tênis;  

• Medicina: próteses, órteses, adesivos, fios, entre outros. Em Queiroz (2008), 

encontra-se que foi idealizada uma configuração de compósito híbrido para a 

fabricação de próteses de membros inferiores. 
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3.3 Classificação dos Materiais Compósitos 

 

Os compósitos são classificados de acordo com a natureza dos materiais que os 

compõem, assim são divididos em: materiais compósitos naturais, aqueles criados pela 

natureza, e materiais compósitos sintéticos, aqueles fabricados pelo homem. (HULL, 1981). 

O mesmo autor ainda observa que, nos compósitos sintéticos têm uma subdivisão que 

os classifica em matériais macrocompósitos, que podem ser vistos a olho nu,  e os 

microscópicos, aqueles onde as fases do material  só podem ser identificadas com o auxílio de 

um microscópio. Na tabela 3.1 essa classificação é melhor demonstrada: 

 

Tabela 3.1 - Classificação dos materiais compósitos segundo a natureza dos constituintes 
 

Natureza dos materiais Exemplos 

 

 

Materiais 

Compósitos 

 

 

Naturais 

 

- Madeira 

- Ossos 

- Músculos 

 

Sintéticos 

 

Microscópicos 

 

- Plástico reforçado 

 

Macroscópico 

 

- Concreto armado 

Fonte: Tinô, 2010 apud Hull, 1981. 

 

Outra classificação de materiais compósitos é citada por Callister Jr. (2007), que a 

divide em  três classes: reforçados por partículas, reforçados por fibra e os estruturais.  

No entanto, na prática, o que é considerado como materiais compósitos são os 

materiais microcompósitos (CHIAVERINI, 1986; ANTAQUERA, 1991, HERAKOVICH, 

1997). 

A respeito dos materiais microcompósitos, Hull (1981) faz uma abordagem tomando 

como base o tamanho, forma e distribuição das duas ou mais fases. No entanto, pode existir a 

combinação da alta resistência aliada à grande flexibilidade, onde pode-se citar como exemplo 

a alta resisitência da fibra ao ser utilizada em uma matriz de baixa rigidez, onde as fibras 

esteja alinhadas na direção do carregamento. 
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Com o conhecimento básico do comportamento dos materiais de reforço dos 

compósitos é possível superar certos problemas que influenciam no desenvolvimento destes 

materiais, Hull (1988), como: 

• Quebra da fibra quando utilizada em matrizes termoplásticas; 

• Variação das propriedades por causa da umidade e variação de temperatura; 

• Volume ideal de fibras para a fabricação do produto; 

• Projeto do produto para que o mesmo tenha a capacidade de absorver energia; 

• Desenvolvimento de materiais com resistência à tração e a corrosão; 

• Resistência ao desgaste, entre outras. 

Para o autor a mais importante classificação dos materiais compósitos é em relação ao 

tamanho, forma e distribuição dos reforços. Na tabela 3.2, é demonstrada essa classificação. 

 

Tabela 3.2 - Classificação dos materiais compósitos sintéticos microscompósitos, quanto à 
forma, ao tamanho e à distribuição dos reforços 

FORMA TAMANHO DISTRIBUIÇÃO 

Fibras imersas em matrizes - Contínua 

- Curta 

- Alinhada ou aleatória 

- Aleatória 

Particulados imersos em 
matrizes 

- Indefinido - aleatória 

Estrutura laminar ___ - Ordenada 

- Aleatória 

Multicomponente (híbridos) ___ - Ordenada 

- Aleatória 

Fonte: Tinô, 2010 apud Hull, 1985. 

 

Os materiais compósitos são classificados, segundo Al-Qureshi (1983), com base na 

estrutura formada pelos materiais componentes, conforme a descrição a seguir: 

 

• Materiais compósitos fibrosos: são materiais nos quais as fibras geralmente são 

recobertas ou encontram-se unidas por matriz, podendo apresentar uma 

disposição orientada ou aleatória. 
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• Materiais compósitos laminados: consistem de uma combinação de várias 

camadas de compósitos. Classificam-se em três tipos: lâminas fortemente 

aderidas de mesmo material, porém com reforço em uma ou em várias 

direções, sanduíches e esqueletos (colméia). 

• Materiais compósitos particulados: são caracterizados por partículas dispersas 

numa matriz, na qual se podem destacar formas esféricas,  planas, elipsoidais, 

macias e ocas. 

• Materiais compósitos híbridos: são materiais que apresentam em sua 

constituição combinações de vários tipos de reforços, tais como: fibras e 

particulas, ou vários tipos  de partículas ou fibras. 

• Materiais compósitos: são materiais de moldagem estrutural(denominado de 

materiais de engenharia) feitos de dois ou mais materiais constituintes, com 

suas próprias propriedades, e que, juntos, resultam em um material com 

propriedades realçadas ou diferentes das dos materiais originais. 

Dos materiais microcompósitos os que mais se destacam com relação ao número de 

aplicações estruturais são os compósitos a base de matriz polimérica. Os compósitos de matriz 

polimérica podem ser fabricados a partir da união de matrizes termofixas ou termoplásticas 

com muitos tipos de reforços, como, fibras de vidro, fibras de carbono, fibras de aramida, 

fibras de boro e até mesmo fibras vegetais. (ANTEQUERA, 1991). 

3.3.1 Materiais Compósitos Híbridos 

 

Os materiais compósitos híbridos demonstram na sua estrutura combinações de vários 

tipos de reforços, combinando fibras e partículas no mesmo material ou ainda combinando 

mais de um tipo de fibras de partículas no mesmo material. 

Segundo Matthews (1994), os materiais híbridos vêm se tornando comuns e são no 

geral confeccionados na forma de placas com muitas camadas (laminados), com vários tipos 

de fibras misturadas ou não. As fibras podem estar misturadas em uma única placa ou 

separadas em camada por camada. Estes compósitos são projetados para beneficiar as 

diferentes propriedades das fibras empregadas. Alguns materiais compósitos híbridos são 

reforçados com uma mistura de fibras e particulados. 
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Estudos em compósitos poliméricos híbridos têm sido desenvolvidos envolvendo os 

mais variados tipos de reforços sob diversos tipos de carregamento e muitas vezes incluindo 

condições ambientais adversas (AQUINO et al, 2007). Hull (1988) faz uma abordagem aos 

materiais compósitos microcompósitos tomando como base o tamanho,forma e distribuição 

das duas fases.Contudo, a exemplo deste material (plásticos reforçados),pode existir a 

combinação de alta resistência aliada á grande flexibilidade,na qual se pode exemplificar a 

alta resistência da fibra ao ser utilizada numa matriz de baixa rigidez ,onde as fibras estão 

aliadas na direção do carregamento. 

Alguns trabalhos de investigação apresentam estudo comparativo da resistência, 

rigidez e mecanismo de dano de compósitos híbridos da matriz poliéster ortoftálica reforçada 

com fibras de vidro-E e fibras naturais, como por exemplo, de juta e cararuá (OLIVIERA, 

2004). Essa investigação experimental inclui testes de tração uniaxial e de flexão em três 

pontos para a determinação das constantes elásticas e análise do mecanismo de dano 

envolvido. Também foram analisados aspectos referentes às interfaces vidro/juta e 

vidro/curauá com a utilização da técnica de microscopia óptica. 

John and Naidu (2004), demonstram como exemplo, outros estudos que mostram 

variações da resistência à tração do compósito híbrido de poliéster insaturado sisal/vidro em 

função do percentual de fibras, bem como dos efeitos do tratamento da NaOH e do tratamento 

do trimethoxy de silane (agente de acoplamento). Um aumento significativo na resistência à 

tração do compósito híbrido tem sido observado com este tratamento. 

Estes mesmos autores estudaram também as variações da resistência ao impacto e da 

resistência compressiva do compósito híbrido de poliéster insaturado à base de sisal/vidro em 

função do percentual de fibras. A resistência ao impacto destes compósitos híbridos foi 

fundamentada para ser mais elevada que a da matriz, visto que existe uma diminuição sem 

grande relevância observada na resistência à compressão do compósito híbrido excedente da 

matriz. Os efeitos do NaOH e do silane trimethoxy (agente de acoplamento) no impacto e nas 

propriedades compressivas deste compósito híbrido já foram também estudados. 

3.3.2 Materiais Compósitos Tipo Sanduíche 

 

É comum em estruturas de engenharia, materiais compósitos constituídos por um 

material central, posicionado entre duas ou mais camadas exteriores. Essa modalidade de 

compósito recebe o nome de estrutura sanduíche. Nas estruturas sanduíches a camada central 

apresenta como objetivo principal o aumento da rigidez da mesma. De acordo com Smith 
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(1998), os dois pricipais tipos de estrutura sanduíche são: estruturas sanduíche, onde a camada 

central se apresenta na forma de colméia, e os materiais revestidos (ou clads). 

Ainda de acordo com Smith (1998), as estruturas sanduíche do tipo colméia são 

utilizadas na indústria aeronáutica há mais de trinta anos como um dos principais materiais de 

construção. A maioria dos aviões que estão em uso utiliza este material de construção. Na 

década de 90, a maior parte dos compósitos sanduíche do tipo colmeia foi fabricada com 

fibras de alumínio. Essas estruturas são fabricadas por colagem de chapa exteriores em liga de 

alumínio a uma placa central do tipo colméia também em liga de alumínio. Este tipo de 

construção permite obter um painel, tipo sanduíche, muito rígido, resistente e leve. No 

entanto, os compósitos sanduíches poliméricos a base de resinas fenólicas ou poliésteres, são 

reforçados com fibras de vidro ou aramida. 

3.3.3 Materiais Compósitos Laminado 

 

Os materiais compósitos laminados são aqueles onde a laminação é feita em diferentes 

camadas de materiais diversos, combinando como laminados bimateriais, ou estruturas 

sanduíche, onde o núcleo mais macio é coberto com chapas de maior resistência mecânica. 

Nestas estruturas alcança-se uma alta resistência à flexão, utilizando camadas finas de um 

material  rígido intercaladas por um núcleo espesso e de pouca resistência. 

Esses compósitos também podem ser apresentados em forma de lâminas, caracterizado 

por uma única camada (tecido) impregnada pela matriz. Estas lâminas recebem o nome de 

unidades básicas de um material compósito e a determinação de suas propriedades mecânicas 

de resistência e rigidez é primordial na determinação da resposta mecânica para o caso dos 

laminados.   

 

Figura 3.1 - Compósito laminado - Fonte: Leão, 2008 (apud LEPC – UFMG, 2007). 
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3.3.4. Materiais Compósitos Reforçados por Fibras Vegetais 

 

A substituição de fibras sintéticas por fibras vegetais é uma possibilidade bastante 

importante, pelo fato desta fibra ser uma fonte renovável, biodegradável e de baixo custo e 

por provocar menor impacto ambiental (MATTOSO et al ,1996). 

As fibras vegetais ou lignocelulósicas possuem menor densidade do que as sintéticas 

nos equipamentos convencionais de processamento de polímeros. 

Segundo Joseph  et al (2002) as fibras vegetais apresentam limitações tais como, baixo 

desempenho mecânico e a alta absorção de umidade devido a sua natureza hidrofílica, com 

efeito deletério em praticamente todas as propriedades, principalmente na estabilidade 

dimensional do compósito. Para melhorar o desempenho das propriedades dos compósitos 

reforçados por fibras vegetais usa-se a hibridização com adição de fibras sintéticas, em geral 

materiais relativamente inertes, imunes ao ataque biológicos e com boa resistência a alguns 

agentes químicos e solventes (TWE e LEÃO, 2003). Na tabela 3.3, mostra-se um comparativo 

de valores de algumas propriedades mecânicas demonstradas pelas fibras naturais e sintéticas 

a fibra de vidro-E. Os mesmos foram coletados de várias fontes bibliográficas e já citados no 

presente texto. 

 
Tabela 3.3 Comparação entre várias propriedades de algumas fibras vegetais e sintéticas 

 

 
                Fonte: Barros, 2006. 

3.4. Propriedades Mecânicas dos Compósitos Feitos a Base de Fibras 
 

Motivo  de interesse para as indústrias é a análise das propriedades mecânicas durante 

o projeto e a fabricação dos compósitos. Durante o processo de fabricação dos compósitos, 
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deve-se fazer uma previsão das propriedades antes de testá-las. Para tanto, são listadas várias 

equações teóricas e semi-empíricas que podem ser utilizadas nesta previsão. Observa-se 

porém, que na maioria das vezes, devido a complexidade de fabricação, os resultados obtidos 

experimentalmente não coincidem com os resultados previstos teoricamente. 

De acordo com Hage Júnior (1989), quase todo o desenvolvimento de compósitos, até 

os dias atuais, apresentam como principal objetivo a aplicação estrututural. Portanto, as 

propriedades que despertam maior interesse são mecânicas. Dentre as características 

mecânicas mais importantes dos compósitos destaca-se o módulo elástico ou módulo de 

Young,  módulo este que está diretamente relacionado com a rigidez do compósito. 

Para se obter um compósito a base de resina termofixa mais resistente deve ser feito 

um balanceamento de propriedades. Uma modificação na matriz pode aumentar a resistência 

ao impacto, mas também pode aumentar a absorção de água ou por outro lado, pode tornar o 

material mais quebradiço. Já a modificação química das fibras pode melhorar a adesão fibra-

matriz e para isso faz-se necessário combinar as propriedades para melhorar a qualidade do 

compósito (PAIVA et al., 1999). 

Outro aspecto a ser destacado é no que se refere ao módulo de elasticidade do 

compósito que depende da fração em volume de fibra e da matriz. Como o módulo da fibra é 

em geral superior ao da matriz, conforme for aumentando a fração de fibra o módulo do 

compósito vai aumentando. No entanto, outros fatores devem ser considerados, como: 

comprimento da fibra, ou seja, fibras muito curtas não terão muitos pontos de contato com a 

matriz podendo se desprender, fibras muito longas tornam mais difícil uma distribuição 

homogêna. A intensidade de adesão na interface é também um fator de grande relevância 

(HAGE Jr, 1984 apud PAIVA et al., 1999). 

Supondo-se que as fibras estão todas alinhadas e paralelas à direção da carga aplicada 

e não existindo contato entre as fibras, então elas serão toda do mesmo tamanho e com a 

mesma resistência. No caso de as fibras encontrarem-se completamente em contato com a 

matriz, e caso as fibras e a matriz, sofram ambas a mesma deformação, então a equação da 

tensão pode ser teoricamente obtida. Quando fibras de elevados módulo e resistência são 

embebidas numa matriz frágil (baixa resisitência e módulo comparados  coma fibra), espera-

se que a resistência do compósito seja devida, primariamente, a resistência das fibras. 

O módulo elástico será similarmente controlado pela fibra, mas será afetado pela 

matriz, e a deformação de falha será determinada pelos módulos elásticos da fibras e da 

matriz. 
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Destaca-se a resistência de um comprimento crítico no qual em pelo menos um ponto 

a fibra suporta a tensão máxima. Geralmente, comprimentos inferiores a 1 cm não suportarão 

a resistência máxima da fibra e falharão sem corresponder à resistência máxima da fibra 

(HAGE Jr, 1989). 

3.4.1 Fatores que Influenciam nas Propriedades Mecânicas dos Compósitos a Base de 
Fibras 

 

Segundo Aquino (1997) e Tavares (1999), são muitos os fatores que influenciam as 

propriedades mecânicas dos compósitos em geral, como o próprio processo de fabricação 

escolhido, formas de carregamentos, mecanismo de dano desenvolvido, qualidade da 

interface, presenças de condições adversas de umidade e temperatura, e principalmente as 

propriedades dos elementos constituintes. 

Joseph (et al., 2003), demonstra a grande importância das propriedades viscoelásticas 

de materiais termoplásticos reforçados com fibras e submetidos a vários tipos de tensões 

durante a sua utilização no desempenho desses materiais. As propriedades mecânicas de 

compósitos unidirecionais são dependentes da orientação das fibras, onde o desempenho 

estrutural pode ser avaliado através de análises mecânicas na direção do alinhamento das 

fibras em diferentes frações de volumes das fibras. 

Os métodos que envolvem testes mecânicos são batante utilizados na investigação da 

estrutura e do comportamento viscoelástico de materiais poliméricos, com o objetivo de 

determinar sua rigidez e características de umidade para muitas aplicações. As propriedades 

dinâmicas de materiais poliméricos apresentam uma considerável significância por várias 

razões, particularmente porque elas são determinadas em uma faixa ampla de frequência e 

temperatura e seu desempenho depende de muitos aspectos estruturais (JOSEPH et al., 2003). 

Os mesmos perceberam que as propriedades mecânicas de compósitos de polipropileno 

reforçados com fibras curtas de sisal contendo fibras tratadas e fibras não tratadas, vêm sendo 

estudadas levando em consideração o carregamento e o comprimento da fibra, tratamentos 

químicos, frequência e temperatura. Pela incorporação de fibras curtas de sisal no 

polipropileno observaram diferenças nestas propriedades e, também, que os compósitos 

utilizando fibras tratadas apresentaram uma melhoria nas propriedades quando comparados 

com o sistema não tratado. 

Segundo Paiva (et al., 1999), com relação à interface, quando a ligação matriz-fibra é 

fraca, pode acontecer uma diminuição da resistência à oxidação por facilitar a exposição da 
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fibra e ainda estimular a oxidação no interior do compósito. Nem sempre uma melhoria na 

adesão promove aumento na resistência do compósito principalmente com relação ao 

impacto. O ideal seria uma combinação de propriedades para se obter compósitos resistentes e 

que apresentem reprodutibilidade de propriedades durante os testes ou ensaio mecânicos. 

Outro fator é o que se refere à configuração de um compósito ou a forma como estão 

arranjados os seus componentes, número de camadas, e a forma como as fibras estão 

orientadas e distribuídas. Esses fatores juntamente com o seu comprimento são determinantes 

nas propriedades mecânicas de um compósito, já que influenciaram na distribuição das 

tensões quando os mesmos foram submetidos a carregamentos externos de tração, compressão 

e cisalhamento (HERAKOVICH, 1997; DAVIES et al, 1999 apud NAKAMURA et al, 2000). 

No geral, os compósitos termofixos (ou termorrigidos) que apresentam fibras vegetais 

tem uma melhoria em suas propriedades mecânicas com o aumento do comprimento das 

fibras até um certo limite. Estudos mostram que pode acontecer diminuição nos valores de 

propriedades como a resisitência à tração provenientes do aumento do comprimento das fibras 

devido ao contato fibra-fibra que ocorre quando a fibra impregnada com resina líquida é 

prensada em moldes na obtenção de compósitos, sejam em forma de placas ou laminados 

(JOSEPH et al., 1999 apud PAIVA et al., 1999). 

Para Felipe (1997), a umidade influencia em alguns casos, pois as propriedades 

mecânicas dos compósitos, como a tenacidade, com a absorção de umidade passa a existir a 

possibilidade do material fraturar à tração ou à compressão em valores bem mais baixos do 

que se estivessem no estado seco. 

A presença da umidade pode afetar o módulo de elasticidade. Por outro lado, observa-

se que a influência da umidade não acontece apenas quando o material está úmido, mas 

quando ele perde a sua umidade proveniente das próprias condições de armazenamento 

(POMIÉS  et al., 1995 apud MCBANGOLURI et al., 2000). 

Segundo Sreekala et al (2002), em compósitos utilizados, por exemplo, em 

embalagens, construção civil e em tratamentos de água residual, a absorção de água é um 

fator relevante, pois é ela que afeta as propriedades físicas desses materiais. Esse fator pode 

comprometer a estrutura da matriz e da interface fibra-matriz, ressaltando em uma troca de 

propriedades de massa como a estabilidade dimensional além das propriedades mecânicas e 

elétricas. 
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A introdução de fibras vegetais aumenta o teor de umidade contida nos compósitos, 

pois as fibras vegetais são higroscópicas e a inclusão desta na matriz menos higroscópica 

acaba gerando um produto com teor de umidade mais elevado. Paiva (1999) percebeu que a 

presença de fibras diminui a resistência mecânica à penetração de um outro corpo, podendo 

ser consequência da higroscópica da fibras. Esta propriedade acarreta um maior teor de 

umidade, e as moléculas de água apresentariam um efeito plastificante na superfície. 

Observou também que a energia necessária para quebrar os corpos de prova foi maior, 

revelando, que as fibras presentes nos compósitos não agem simplesmente como carga, mas 

sim como reforço e as fibras de maior comprimento apresentaram uma maior capacidade de 

absorção. Ressalta-se que quanto mais longa a fibra, menor o número de pontas de fibra e 

menor o número de defeitos que essas pontas podem gerar no compósito com um todo 

(ELIAS, 1984). 

Sreekala (2002), mostra outro fator importante que afeta a umidade dos compósitos é a 

hidrofilia dos componentes individuais e dos arranjos estruturais das fibras dentro da matriz. 

As fibras naturais que contém lignocelulose são altamente hidrofilicas e a sua incorporação 

em matrizes poliméricas, e por isso, gera aumento na capacidade de absorção de água do 

material. Estudos feitos em fibras de palmeira mostraram que a mesma contém 65% de 

celulose e 19% de lignina, e isso faz com que a mesma seja altamente hidrofilica devido a 

polaridades existentes entre os grupos hidroxil livres da celulose e da lignina, por causa da 

presença de ligações de Hidrogênio, que podem segurar as moléculas de água. 

3.5 Mecanismos de Danos 

 
O objetivo da análise dos mecanismos de fratura é a predição do carregamento critico 

no inicio do crescimento de uma fratura em um corpo contendo uma trinca de certo tamanho e 

sob um conjunto de cargas aplicadas. Nos materiais compósitos a aplicação dos mecanismos 

de fratura tem esbarrado em muitas dificuldades. Isto acontece porque a fratura nestes 

materiais é fortemente dependente da ordem de laminação, orientação das laminas e relações 

constitutivas (KIM et al, 1988).  

Quando há falha em um compósito as fibras não fraturam ao mesmo tempo devido a 

variação de resistência entre as fibras. Após as fraturas das fibras elas continuam a resistir a 

cargas inferiores à medida que ainda estão inseridas na matriz. Entretanto se ocorrem 

aplicações de cargas de tração transversais isto pode ocasionar falha prematura do compósito, 

pois a resistência á tração da fibra em geral é menor que a da matriz nessa condição uma vez 
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que as fibras orientadas perpendicularmente á direção do carregamento comportam-se como 

concentradores de tensão na matriz e na face (HULL, 1981). A figura 3.2 apresenta o 

fluxograma do mecanismo de falhas.  

As condições de falhas dependem do carregamento e da microestrutura particular, 

porém, outros fatores provenientes dos processos de fabricação e de condições de uso 

contribuem para o processo de fraturas nos compósitos. A configuração do material, os 

percentuais de fibras, matriz e vazios, a umidade absorvida e a temperatura de trabalho 

influenciam diretamente o tipo e a forma de dano (MARGARIA et al.,1997; YANG et al., 

2000; FELIPE et al., 1999).  

Figura 3.2 - Fluxograma da relação entre os mecanismos de falhas. FONTE: Silva, 1996. 

 

Pode-se citar também outra classificação de acordo com a literatura (HULL, 1988; 

MARGARIA, 1997; FELIPE, 1997) dos principais tipos de danos encontrados nos materiais 

compósitos: 

• Fissuração na matriz: presença de fissuras na matriz do compósito, podendo as 

microfissuras internas serem desenvolvidas de três formas de fraturas diferentes: 

o Coesiva na matriz – Fissura se propagando na matriz próxima da interface 
fibra/matriz (interface fibra/matriz mais resistente); 
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o Coesiva na fibra – Caracterizando ruptura na matriz longitudinal da fibra (ao 
longo do seu eixo) e não na seção transversal da mesma (interface fibra/matriz 
mais resistente); 

o Adesiva (desaderência) fibra matriz- Descolamento na interface fibra-matriz. 

• Delaminação – Separação das camadas do compósito na forma do laminado; 

• Microflambagem - Deformação nas fibras do material quando o mesmo está 

submetido a esforços de compressão formando pequenas desaderências na Interface 

fibra-matriz. 

Nas figuras 3.3 e 3.4 e apresentam-se três tipos de fraturas: a adesiva, a fratura coesiva 

na matriz e a fratura coesiva na fibra em um laminado compósito de manta de fibra de vidro. 

A fissuração na matriz, a ruptura de fibra e a desaderência fibra matriz são tipos de 

danos que podem ocorrer em qualquer material compósito fibroso, porém a delaminação 

ocorre em compósitos laminados. Com exceção da microflambagem (que só ocorre com 

aplicação de carga compressiva), os demais tipos de danos aqui descritos são encontrados em 

diversos tipos de carga aplicada (HAMELIN, 1988; YANG et.al., 2000).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.3 - Fraturas adesiva e coesiva. Fonte: Banco de dados BPMCC-DEM/UFRN, 2008. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 3.4 - Delaminação. Fonte: Banco de dados do BPMCC-DEM /UFRN, 2008. 
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3.6 Processo de Fabricação  

 

O desenvolvimento e a forma com que os variados componentes dos compósitos são 

conjugados estão relacionados com seus métodos e processos de fabricação. Para a fabricação 

de um compósito o processo a ser utilizado está sujeito ao que se quer alcançar como produto 

final e com a escala de produção necessária na fabricação. Antequera (1991) e Correia (1988) 

classificam os processos de fabricação em molde aberto (é quando uma das faces do molde é 

exposta ao ambiente) e processo de fabricação com molde fechado (nenhuma das faces do 

molde fica exposta). 

Os processos em molde aberto possuem as características de baixa tecnologia e baixa 

escala de produção. Estes processos são: 

 

• Laminação manual (Hand Lay Up): É um processo simples e mais utilizado por 

empresas que trabalham com grandes superfícies ou baixa produção. Neste processo o 

reforço pode ser de fibras contínuas, curtas, mantas ou tecidos que são colocados 

manualmente sobre o molde e impregnados com resina previamente preparadas. A 

operação de roletagem é feita manualmente (Carvalho, 1992) com o objetivo de 

eliminar defeitos (bolhas). O processo é realizado com a colocação das camadas até a 

obtenção da espessura desejada para o laminado. O moldado é curado sem calor nem 

pressão. A figura 3.5 mostra o processo de laminação manual (hand lay up). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.5: Aplicação de resina através da utilização de rolos (Aquino, 1992). 
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• Laminação à pistola (Spray Up): Os fios cortados e as resinas são tencionados 

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

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

endureça; 

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

curadas “in situ”; 

• Enrolamento (Filament Winding): A modelagem é realizada por meio de 

enrolamento das fibras contínuas (roving) sobre molde rotatório. Também podem ser 

utilizados mantas ou tecidos intercalados às etapas de enrolamento do roving. Este 

processo é muito utilizado na fabricação de peças cilíndricas e tubulações. 

 

Os processos em molde fechado são caracterizados pela presença de molde e 

contramolde, bem como pela utilização de alta tecnologia e produção em média e alta escala. 

São eles: 

• Moldagem por compressão: este é o processo que utiliza o pré-impreganado (preg-

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

encontram previamente impregnadas pela resina ao serem colocadas no molde 

aquecido; 

• Injeção: Este processo é utilizado para alta produção e confecção de peças de formas 

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

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

(Resin transfer Molding). RIM (Resin Injection Molding) e R-RIM (Reinforced RIM); 

• Pultrusão: Neste processo as fibras impregnadas com resina são tracionadas por meio 

de moldes aquecidos produzindo assim a polimerização da resina. Esse é o processo 

utilizado na obtenção de perfis. 

A aplicação estrutural dos compósitos vem crescendo nas últimas décadas em 

decorrência do aperfeiçoamento nos processos de fabricação envolvidos, assim como da 

concepção de novos “tecidos” de reforço e estruturas laminares. Os compósitos do tipo 

sanduíche são os tipos de elementos mais utilizados em aplicações estruturais por causa do 

seu bom desempenho frente a carregamentos mais severos. O processo de fabricação mais 
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utilizado na obtenção de elementos de grande porte à base de compósitos laminados é o 

processo por laminação manual (hand lay-up). Isto acontece, pois, este é um processo muito 

simples de ser aplicado e também por apresentar um investimento inicial pequeno, embora o 

mesmo demonstre deficiências com relação ao processo de impregnação de fibras. Assim, é 

de grande interesse o estudo das propriedades mecânicas tanto estáticas como cíclicas de 

peças de grande porte fabricadas por este tipo de processo. (FREIRE JÚNIOR, 2001). 
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CAPÍTULO 4 
 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste capítulo serão abordadas as análises experimentais, os tipos de materiais 

utilizados na concepção do laminado compósito, o método empregado na confecção de 

tecidos de fibras naturais de licuri (Syagrus coronata), ensaio de densidade volumétrica do 

laminado, as normas para execução dos ensaios mecânicos para determinação das 

propriedades de resistência, rigidez e deformação na fratura, metodologia das análises 

macroscópicas e microscópicas da fratura e para finalizar, procedimentos e métodos utilizados 

para a obtenção dos compósitos e dos corpos de prova.  

4.1 Materiais utilizados 

 

• Manta de fibras de vidro-E 

Foram utilizados como reforço para a confecção do laminado, mantas de fibras 

curtas de vidro-E, com uma gramatura de 450 g/m2 e 5,0 cm de comprimento, 

fornecido pela Tecniplas Indústrias e Comércio LTDA. A figura 4.1 mostra a 

manta de fibra de vidro com orientação aleatória da fibra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1 – Manta de fibras de vidro utilizada na confecção do laminado. Fonte: Base de 
pesquisa em compósito, 2007. 
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• Tecido Unidirecional de Fibras de licuri 

As fibras de licuri utilizadas para a confecção do tecido unidirecional foram 

obtidas da cidade de Ilha de Maré no estado da Bahia. Para a fabricação desde 

tecidos inicialmente foi feita uma seleção das fibras de maior comprimento de 

aproximadamente 70 cm. Estas foram penteadas manualmente com uma 

escova de aço e após a escovação as fibras foram pesadas em uma balança de 

precisão no laboratório de química IFBA. As mechas das fibras foram pesadas 

apresentando um peso médio de 0,5 gramas. 

• Tear manual tipo prego  

Utilizado para confecção dos tecidos de fibras de licuri com as dimensões de 

59 cm x 49 cm, a construção do tear manual foi feita pelo próprio autor. As 

fibras de licuri foram prendidas no tear de prego no sentido longitudinal (com 

algumas fibras transversais de forma a manter as mechas paralelas) formando 

assim o tecido unidirecional. 

• Produto químico Hexano PA  

Agente químico utilizado para a redução do alto teor de cera, característica da 

fibra de licuri, para melhor impregnação da resina. 

• Resina poliéster  

Foi utilizada como matriz para confecção do laminado compósito.  A resina é 

do tipo poliéster insaturada ortoftálica e com agente do sistema catalítico (do 

tipo cura a temperatura ambiente) MEEK (meti-letil-ketona). 

 

 

 4.1.2 Processos de Fabricação e Configuração do Laminado 

 

Durante o processo de fabricação as fibras de licuri passaram por processo prévio de 

tratamento químico utilizando o produto Hexano PA (C6H14- Mistura Isomero), onde foi 

retirada a cera. As fibras ficaram submersas no Hexano durante 15(quinze) minutos. Após a 

lavagem as fibras foram levadas para a capela de exaustão para a secagem durante de 50 

(cinqüenta) minutos. Depois deste processo as fibras de licuri foram aquecidas com água 

potável durante 5,0 (cinco) minutos e para finalização do processo de preparação das fibras 

houve a secagem na temperatura ambiente de 25°C. 
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As figuras 4.2 (a, b, c e d) representam as etapas de retirada da cera das fibras e a 

confecção dos tecidos no tear manual tipo prego. 

Logo após o processo de preparação das fibras, foram confeccionados os tecidos de 

fibras de licuri utilizando um tear manual tipo prego, com as seguintes dimensões: 59 cm x49 

cm, conforme as figuras 4.3 (a) e (b). Cuidado especial foi tomado de forma a manter a 

mesma gramatura do tecido. Este foi feito através do peso e número de mechas utilizado em 

cada tecido.          

         

  
       

    

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Processo de tratamento da fibra de licuri. (a) Retirada da cera. (b) Fibras após a 
retirada da cera. (c) Secagem em temperatura ambiente. (d) Confecção dos tecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.3: (a) Tear manual com tecido de fibra de licuri e (b) Tecidos de fibras de Licuri. 

(a) 

(b) 

(d) 

(a) (b) 

(b) 

(c) 
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O tecido de licuri foi idealizado para a confecção de um compósito laminado, aqui 

definido como CHFVL (Compósito Híbrido de Fibras de Vidro/Licuri), através do processo 

de laminação manual (hand lay–up). O laminado foi fabricado pela Tecniplas Indústrias e 

Comércio Ltda., no Estado do Rio Grande do Norte com as seguintes configurações: cinco 

camadas, sendo 03 (três) de manta de fibras curtas de vidro (orientação aleatória) e duas 

camadas de tecidos de licuri (orientação da fibra é unidirecional e na direção do comprimento 

do corpo de prova). Na figura 4.4 mostra-se um esboço da configuração do laminado, 

enquanto que na figura 4.5 mostra-se o laminado pronto.  

 

 
Figura 4.4 – Configuração do laminado CHFVL. 

 

 

Figura 4.5 - Laminado CHFVL. 
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4.2 Métodos  

 

4.2.1 Determinação da Densidade Volumétrica do Laminado 

 
O objetivo do ensaio de densidade volumétrica é demonstrar o reduzido peso do 

laminado híbrido, ou seja, dentro da faixa característica para os laminados poliméricos em 

geral. A densidade volumétrica do compósito foi determinada pelo método, imersão dos 

corpos de prova, segundo a norma ASTM D 792-08, utilizando-se um total de 05 amostras de 

25 mm de comprimento por 25 mm de largura. 

As amostras foram pesadas numa balança eletrônica digital com capacidade máxima 

de 210g e precisão de 0,1mg.  A densidade volumétrica do laminado híbrido foi calculada 

utilizando a equação normativa abaixo. 

 

dwc
D

−+
=

c0,9975

                                                                                                                  
 
Onde D é a densidade volumétrica do laminado em gramas por centímetros cúbicos (g /cm³), 

c é o peso da amostra (g), w é o peso do fio parcialmente imerso em água (g), d é o peso do 

fio com a amostra imersos em água (g), e 0, 9975 é o valor da densidade da água a 23°C, 

temperatura na qual foi realizado o ensaio. 

 

4.2.2 Preparação dos Corpos de Prova Para os Ensaios Mecânicos 

 

A precisão dimensional na obtenção dos corpos de prova é fundamental para o êxito 

na determinação das propriedades mecânicas de um laminado compósito. As dimensões dos 

corpos de prova e as especificações foram determinadas conforme as normas ASTM D3039-

00 e ASTM D790- 96 para os ensaios de tração uniaxial e flexão em três pontos, 

respectivamente. 

  Os corpos de prova, figura 4.6, foram cortados em forma geométrica retangular 

usando um disco de corte (DIFER D522) a seco, forma apropriada para este processo evitando 

assim defeitos e /ou danos. Foram cortados 16 (dezesseis) corpos de prova, sendo 08 (oito) 

para o ensaio mecânico de tração uniaxial com as seguintes dimensões: 225 x 25 x 5,5 mm 

(comprimento x largura x espessura).  Oito corpos de prova para o ensaio mecânico de flexão 
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em três pontos com as seguintes dimensões: 110 x 13 x 5,5 mm (comprimento x largura x 

espessura). Essas dimensões são mostradas nas figuras 4.7 e 4.8, respectivamente.  

 

 

Figura 4.6 - Corpos de prova para o ensaio de tração uniaxial. 

 
 

Figura 4.7 - Desenho esquemático dos CPs para o ensaio de tração 

 

 
  

Figura 4.8 - Desenho esquemático dos CPs para o ensaio de flexão em três pontos 
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4.2.3 Preparação de Acabamento dos Corpos de Prova e Controle nas Medições 

 

Após o corte dos corpos de prova foram retiradas as rebarbas a fim de eliminar 

possíveis descontinuidades superficiais (variações de espessura e defeito interno do processo 

de fabricação). Deu-se o inicio aos procedimentos de lixamentos em todos os corpos de prova 

sendo executado manualmente em superfície plana. Primeiramente foram utilizadas as lixas 

de granulação 180, 220, 320, 400, 600 e 1000, com direção de lixamento alternado de 

90°(noventa graus) em relação ao processo inicial. As lixas foram molhadas para que não 

houvesse desgaste e falhas nas superfícies e nas espessuras, conforme as figuras 4.9 (a) e (b). 

No processo de polimento foi utilizado abrasivo de 0,81 microm e executado na 

máquina de politriz motorizada. 

 

 

Figura 4.9 – (a) Processo de preparação do CP, (b) Polimento automático do CP. 

         

Devido ao processo de fabricação utilizado na confecção do CHFVL, o mesmo 

apresenta pequenas variações com relação a sua espessura. Nesse sentido, para um cálculo 

mais preciso referente ao valor médio da área de seção transversal dos CP’s, foram realizadas 

05 medições ao longo do comprimento útil (galgo) dos mesmos. O instrumento utilizado foi 

um paquímetro digital com resolução de 0,01mm. 

4.2.4 Ensaio de Tração Uniaxial 

 
A determinação das propriedades mecânicas (resistência última, módulo de elasticidade e 

deformação de ruptura) para o ensaio de tração uniaxial foi feita segundo a norma ASTM 

D3039-00. 

Os ensaios mecânicos foram realizados no laboratório de Ensaios de Materiais do 

Centro de Tecnologia do GÁS (CT/GÁS/EM – RN). Foram observados criteriosamente todos 

(a) (b) 
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os cuidados exigidos pela norma como: temperatura ambiente de 25°C, ajuste prévio dos 

corpos de prova nas garras da máquina a fim de minimizar os problemas de arraste no início 

do carregamento. Oito corpos de provas foram ensaiados de forma a garantir os 5,0 (cinco) 

válidos exigidos pela norma. As equações 4.1 e 4.2 foram utilizadas para determinar a 

resistência última como também a sua deformação de ruptura. 

 

    σ=P/A                                                                                  (4.1)                                                           

Onde:  

σ – resistência a tração (MPa); 

P – carga aplicada (N); 

A – Área da seção transversal (m²). 

 

Equação da deformação na tração uniaxial  

            

Ɛ = (∆L/L )x100           (4.2)                      

Onde: 

  Ɛ  – deformação (%) 

∆L – variação do comprimento útil final (mm); 

 Lo - comprimento útil inicial (mm)  

 

Os ensaios foram realizados utilizando uma máquina universal mecânica (AGI – 250 

KN )  com velocidade de ensaio de 1,0 mm/minuto.Na figura 4.10 mostra-se o CP preparado 

para o ensaio de tração uniaxial. 

A resistência última á tração foi definida como sendo a tensão referente à fratura do 

CP. Durante os ensaios de tração uniaxial os dados foram obtidos e registrados num programa 

computacional desenvolvido para o ambiente MATLAB. Para o cálculo do módulo de 

elasticidade longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) do laminado compósito, 

foi utilizada a razão entre a tensão e a deformação antes do inicio do dano no material. Essa 

tensão, em geral, corresponde aproximadamente à metade da resistência última do laminado 

compósito. 
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Figura 4.10 Ensaio de tração uniaxial. 

4.2.5 Ensaio de Flexão de Três Pontos 

 

O ensaio de flexão em três pontos visa determinar a resistência última, rigidez 

(módulo de elasticidade) e deflexão máxima do laminado CHFVL para esse tipo de 

carregamento. O procedimento para realização desse ensaio teve como base as normas ASTM 

D790 - 96 e D7264/D7264 M07, as quais recomendam cuidados tais como: temperatura 

ambiente 25°C e máquina de ensaio devidamente calibrada. Foram ensaiados 08 (oito) corpos 

de prova apesar de a norma exigir a realização de apenas 05 (cinco) válidos. Esses cuidados 

foram considerados em função do processo manual de fabricação do laminado que leva a uma 

variação na microestrutura do mesmo e assim aumentando a possibilidade de perdas nos 

ensaios, prejudicando o objetivo principal que é o de obter resultados satisfatórios. 

A resistência última à flexão é definida como a responsável pela fratura na face 

tracionada do corpo de prova. A resistência última, o módulo de elasticidade e a deflexão 

máxima são propriedades determinadas a partir das equações (4.3) e (4.4), estabelecidas na 

norma.  

σ=3PL/2bh²                                                                                                     (4.3) 

Onde:  

        σ = resistência última à flexão, (MPa); 

           P = carga máxima aplicada, (N); 

           L= distancia entre os apoios (SPAN), (m); 

           b = largura do corpo de prova, (m); 

           h =espessura do corpo de prova, (m). 
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Ɛ = (6δh/L²) x 100                                                                         (4.4) 

 Onde: 

            Ɛ = deformação máxima, (mm/mm); 

            δ = deflexão máxima no centro do corpo de prova, (mm); 

            L = distancia entre os apoios (mm); 

    h = espessura do corpo de prova (mm). 

 

          E = ∆σ/∆ε                                                                                                          (4.5) 

Onde: 

 E = módulo chord de elasticidade (GPa);  

 ∆σ = diferença entre tensões de flexão entre dois pontos selecionados; 

 ∆ε = diferença entre as deformações de flexão entre dois pontos selecionados. 

 

O ensaio de flexão foi feito no mesmo laboratório onde foram realizados os ensaios de 

tração, usando o mesmo modelo de máquina só que equipada com dispositivo para ensaio de 

flexão em três pontos, figura 4.11, e com células de carga de 100 kN e uma velocidade de 

carregamento de 2,6mm/min. 

 

 

Figura 4.11 Ensaio de Flexão de três pontos 
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4.3 Análises Macroscópicas e Microscópicas da Fratura 

 

Foram realizadas análises macroscópicas e microscópicas da fratura através do uso 

microscopia óptica dos corpos de provas já fraturados (após a realização dos ensaios). Foi 

utilizado na análise microscópica, o microscópico óptico, fabricado pela empresa Olimpus. O 

objetivo das duas análises se deve ao fato de se procurar conhecer as características finais da 

fratura (danos) ocorrida em cada CP’s. A primeira parte (análise macroscópica) constitui uma 

análise de falha, com o objetivo de conhecer a formação e a distribuição do dano ao longo de 

todo o comprimento do corpo de prova. A segunda parte (análise microscópica) constitui de 

uma análise de falha, com ênfase no registro de fraturas internas com o objetivo de facilitar a 

classificação das mesmas, como por exemplo, se as microfissuras são dos tipos adesiva 

(interface fibra/matriz) ou coesivas nas fibras ou na matriz, entre outras. Outras características 

da fratura como delaminação, fendas longitudinais e transversais e ruptura de fibras, também 

podem ser registradas a partir desse tipo de análise.  
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CAPÍTULO 5 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

       

Neste capítulo são abordados temas referentes aos resultados obtidos nos ensaios 

preliminares de densidade volumétrica do laminado compósito híbrido de fibras de 

vidro/licuri (CHFVL), seguida da análise de sua microestrutura, das propriedades mecânicas 

sob tração uniaxial e flexão em três pontos e por último da análise detalhada da característica 

da fratura mecânica para todos os ensaios realizados. A análise microestrutural tem como 

principal objetivo mostrar a influência do processo de fabricação empregado na confecção do 

laminado e outros parâmetros importantes nas características finais do produto, tais como a 

presença de bolhas e vazios, qualidade das interfaces do laminado dentre outros. 

O estudo das propriedades mecânicas visa o conhecimento da resistência e rigidez do 

laminado. Com relação ao estudo das características da fratura, o mesmo é desenvolvido 

através das análises macroscópicas e microscópicas (microscopia ótica) para melhor 

entendimento do processo.  

5.1 Ensaios de Densidade Volumétrica 

 

A densidade volumétrica dos compósitos é apresentada na tabela 5.1. Conforme 

esperado, os resultados mostram um peso reduzido para o laminado CHFVL (de 05 camadas), 

o que leva a uma característica importante para sua aplicação em estruturas leves, por 

exemplo, onde a economia de energia em termos de desempenho final do produto é um fator 

determinante na concepção de novo material. 

 

Tabela 5.1 – Densidade volumétrica do CHFVL 

AMOSTRA 
Densidade Volumétrica  

(g/cm3) 
1 1, 322 

2 1, 311 

3 1, 328 

4 1, 304 

5 1, 304 

Média 1, 314 

Dispersão (%)               1,79 
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5.2 Estudo da Microestrutura do Laminado CHFVL 

 
 Por meio de microscopia ótica foram realizados estudos apurados da microestrutura do 

laminado CHFVL com o objetivo de observar a influência do processo de fabricação 

“laminação manual” (hand lay up) na qualidade das interfaces, defeitos de fabricação, teor de 

resina e reforço e conseqüentemente na resistência mecânica do produto final, conforme a 

figura 5.1.  

 

Figura 5.1 – Microestrutura do laminado CHFVL 50x 

Camada de fibras 
de vidro 

Camada de fibras 
de licuri 

Camada de fibras 
de vidro 

Camada de fibras 
de licuri 

Camada de fibras 
de vidro 

Defeitos de fabricação - bolhas 



 
 

 

Nelson Rios Daltro, Maio/2011  68 

 

    Esta figura mostra aspectos da microestrutura do CHFVL ressaltando parâmetros 

relevantes que devem ser considerados a respeito desta configuração, como disposição das 

camadas de fibras de vidro e licuri, o excessivo teor de resina entre as camadas e a existência 

de defeitos oriundos do processo de fabricação. 

 O primeiro aspecto a ser observado na figura 5.1 é a presença de um alto teor de 

resina, principalmente na impregnação do tecido de fibras de licuri, onde se ressalta a 

visualização de apenas uma mecha do tecido ficando grande parte das fibras encobertas pela 

resina. Outro aspecto importante na análise microestrutural do CHFVL é que se observa um 

teor considerado baixo de bolhas e principalmente de vazios. Em geral, essas características 

comuns a esse tipo de processo de fabricação, costumam apresentar teores considerados 

elevados quando comparados a outros tipos de processos de fabricação como os de molde 

fechado, por exemplo. 

 Todos esses aspectos podem levar a resultados satisfatórios com relação à resistência 

última do laminado já que a qualidade das interfaces entre as camadas apresentam 

uniformidade, podendo resultar na ausência de delaminações no processo de fratura. 

5.3 Ensaio Mecânico de Tração Uniaxial – Laminado CHFVL. 

 

Os resultados obtidos nos ensaios  mecanico de tração uniaxial para o laminado  

CHFVL são apresentados na forma de curvas Tensão x Deformação como mostrado na figura 

5.2.  

 
 

Figura 5.2 - Curvas Tensão x Deformação – Tração uniaxial. 
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Pode-se considerar um comportamento linear elástico entre  a tensão e a deformação 

para este laminado, até o inicio do dano do mesmo, correspondendo a um valor de tensão de 

aproximadamente 50% da tensão de ruptura. Esse comportamento linear elástico é uma 

caracteristica comum a maioria dos laminados á base de resina poliester  reforçados com fibra 

de vidro (Aquino et al., 2007). 

Os valores médios obtidos para resistência última, para o módulo de elasticidade 

longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e para a deformação de ruptura são 

apresentados na Tabela 5.2, como também mostra os respectivos percentuais de dispersão.  

 
Tabela 5.2 - Propriedades mecânicas do CHFVL – Tração Uniaxial 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersões (%) 

Resistência Última (MPa) 57,89  8,74 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,12  12,83 

Deformação de Ruptura (%) 2,27  15,86 

Ressalta-se que a dispersão foi determinada como a diferença percentual absoluta, ou 

seja, considerando os valores máximos e mínimos de cada parâmetro. O Módulo de 

elasticidade do laminado foi determinado utilizando os valores da tensão e deformação antes 

do início do dano de forma a evitar possível influência do mesmo nos resultados.  

Em análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que para a resistência última a 

dispersão é considerada baixa, porém para as propriedades de modulo de elasticidade e 

deformação de ruptura são consideradas médias. A explicação é a presença de fibras com 

propriedades físicas e mecânicas diferentes no processo de concepção do laminado compósito 

híbrido. 

5.4 Características da Fratura do CHFVL Submetido à Tração Uniaxial. 

 

Na figura 5.3 tem-se uma visão macroscópica da fratura dos corpos de prova 

submetidos ao carregamento de tração uniaxial. Na figura 5.3 mostra-se o corpo de prova 

apresentando fratura frágil (seção plana e normal à direção da carga) no ensaio de tração 

uniaxial. Observam-se, também, características da fratura como a presença da ruptura das 

fibras de licuri (sem rasgamento) definindo uma boa adesão na interface fibra/matriz, 

enquanto que a fratura da fibra de vidro já mostra o fenômeno de “arranque de fibra” 



 
 

 

Nelson Rios Daltro, Maio/2011  70 

 

(desaderência fibra/matriz), caracterizado por uma resistência maior da fibra comparada à da 

interface fibra/matriz. 

 

 

Figura 5.3: Fratura do tipo frágil do laminado CHFVL – Tração Uniaxial. 

 

Já na figura 5.4 é mostrada a seção transversal da fratura onde é possível confirmar a 

fratura do tipo frágil e bem como a configuração do laminado CHFVL, ou seja, camadas de 

fibra de licuri (região escura) e as de fibras de vidro (região branca).  

 

 

Figura 5.4 Seção transversal do corpo de prova fraturado. Visualização das diferentes 
camadas do laminado CHFVL. 

 
 

 No corpo de prova submetido ao ensaio de tração é iniciada uma microfissuração 

intensa e transversalmente à aplicação da carga em todo comprimento útil dos cp’s. Esse 

fenômeno pode ser observado em todas as camadas do laminado, tanto através da análise 

Arranque de fibras 

Camada de fibras de vidro 

Camada de fibras de licuri 
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macroscópica, figura 5.5, quanto na análise microscópica da fratura, ver figura 5.6. A 

microfissuração apresenta um estado de saturação antes da fratura final do laminado.  

 

 

Figura 5.5 – Microfissuração transversal na matriz. Tração Uniaxial. 

 

 

 

Figura 5.6 – Microfissuração na matriz – Camadas de fibras de vidro e de fibras de licuri.  
 

 Observando a característica da fratura interna às camadas de fibras de licuri percebe-se 

a ocorrência de fendas longitudinais, figura 5.7, propagadas transversalmente e próximas à 

região de fratura final, figura 5.8. 
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Figura 5.7 – Fendas longitudinais internas na camada de fibras de licuri. Tração Uniaxial. 

 

 

 

Figura 5.8 – Fendas longitudinais e transversais internas na camada de fibras de licuri. Tração 
Uniaxial. 

  

Na análise da fratura interna à camada de fibra de vidro foi observado que na 

propagação da microfissuração, a mesma originou fraturas dos tipos adesivas (desaderência 

na interface fibra/matriz) e coesivas tanto na matriz quanto na fibra, figura 5.9. 

Na análise da fratura dos corpos de prova submetidos ao carregamento de tração 

uniaxial, um fato importante a ser registrado foi a ausência de delaminação e desaderência 

entre as camadas do laminado compósito, o que torna o processo de hibridização aqui 

idealizado viável com relação à boa qualidade das interfaces obtidas. 
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Figura 5.9 – Fraturas dos tipos adesiva e coesivas internas à camada de fibra de vidro. Tração 
uniaxial. 

 

 

5.5 Ensaio Mecânico de Flexão em Três Pontos – Laminado CHFVL. 

 

A carga aplicada no ensaio de flexão em três pontos é na forma de linha (cilindro 

aplicador) sendo a resistência (ou tensão última) à flexão determinada no momento de fratura 

da seção tracionada (oposta à face de aplicação da carga).  

A flexão em três pontos no laminado CHFVL apresenta uma característica entre a 

tensão e a deflexão que pode ser considerada linear até a fratura, ver figura 5.10.   

É de conhecimento que os resultados obtidos nos ensaios de flexão em três ou quatro 

pontos podem mostrar ou não uma alta dispersão dependendo se a região central e tracionada 

do corpo de prova coincidir com uma região rica em resina ou em fibras, ou seja, a carga de 

início do dano pode variar e assim influenciar na tensão última à flexão do laminado. No caso 

de laminados compósitos obtidos através do processo de laminação manual, a probabilidade 

de obter essas regiões (ricas em fibras ou resina) é maior quando comparado à outros 

processos envolvento um alto grau de tecnologia. Outro fator que pode também influenciar na 

dispersão dos resultados é a presença da hibridização do compósito híbrido, principalmente 

envolvendo fibras naturais e sintéticas.  

Para o laminado CHFVL,  apesar do mesmo ter sido obtido pelo processo de 

laminação manual e ser um laminado híbrido, as curvas tensão x deflexão se mostram com 

um comportamento uniforme, principalmente com relação ao módulo elástico. 
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Figura 5.10 - Gráfico Tensão x Deflexão – Flexão em três pontos. 

 
Os valores médios obtidos para a resistência última à flexão, módulo de elasticidade e 

deflexão máxima são apresentados na tabela 5.3, como também, os respectivos percentuais de 

dispersão.  

 
Tabela 5.3 - Propriedades mecânicas do CHFVL – Flexão em três pontos 

 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersões (%) 

Resistência Última à Flexão (MPa) 130,92  14,46 

Módulo de Elasticidade (GPa) 6,63  6,64 

Deflexão máxima (%) 2,28  16,02 

 
 

Os resultados mostram que os valores de dispersão obtidos no ensaio estão 

caracterizados como dentro do padrão normal uma vez que são compatíveis com valores 

obtidos para outros tipos de laminados compósitos híbridos, envolvendo fibras naturais (juta e 

curauá) e sintéticas (vidro-E), (OLIVEIRA, J. F. S., 2007; OLIVEIRA, W. 2005). 

Ressalta-se que a dispersão, procedimento igual ao ensaio de tração uniaxial, foi 

determinada como a diferença percentual absoluta, ou seja, considerando os valores máximos 

e mínimos de cada parâmetro. 
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5.6 Fratura Macroscópica – Flexão em Três Pontos 

 

A análise macroscópica da fratura dos corpos de prova submetidos ao carregamento de 

flexão em três pontos mostra que a mesma inicia na camada trativa do laminado sem o 

rompimento total dos CP’s, conforme mostrado nas figuras 5.11 (a) e (b). 

Na Figura 5.11 (a) apresenta-se um corpo de prova com a fratura na seção transversal 

do laminado compósito híbrido, enquanto que na Figura 5.11 (b) mostra-se a característica da 

fratura na seção longitudinal do mesmo corpo de prova, ambos correspondente à camada 

trativa após o ensaio de flexão. 

 

 

                                                    (a) 

 

                                                      (b) 

Figura 5.11 - Característica da fratura na flexão em três pontos. (a) Seção transversal do CP; 
(b) Seção longitudinal do CP. 

 

 Na análise se pode observar ainda, o surgimento de fissuras transversais ao 

comprimento do CP e bem próximas à região da fratura final, ver figura 5.12. Em todos os 

CP’s a fratura foi bastante localizada não sendo observado delaminação entre as camadas do 

laminado. Isto denota uma boa adesão entre as camadas, também para o carregamento de 

flexão, apesar de no caso do compósito híbrido, haver uma forte discrepância entre as 

propriedades mecânicas das fibras de vidro e licuri. 
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Figura 5.12 - Fratura na flexão – seção longitudinal – fissuras na matriz 

 

5.7 Análises Micrografica do Ensaio de Flexão de Três Pontos 

 

Com relação à análise microscópica da fratura, na figura 5.13 mostra-se uma 

seqüência de imagens (em relação a  espessura do laminado) abrangendo todas suas camadas. 

Foi feito um acompanhamento de dano observando que as trincas iniciam-se na face trativa do 

corpo de prova e se propagam para o seu interior em direção à linha neutra caracterizando a 

típica fratura por flexão em três pontos. Observa-se também a ramificação dessas fissuras se 

propagando longitudinalmente e em alguns casos se transformando em fendas. Nessa análise 

confirma-se, particularmente, a ausência de delaminação, demonstrando um bom desempenho 

dos laminados frente ao carregamento em flexão e também que o processo de hibridização 

não afeta o comportamento à fratura do material. 

Ainda na análise macroscópica da fratura foi observado uma intensidade muito menor 

do dano nas camadas sob carregamento de compressão em todos corpos de prova. Apesar do 

não rompimento dos corpos de prova foram observadas rupturas de fibras nas camadas 

tracionadas. 

Em um estudo mais detalhado da fratura do CHFVL observam-se as fissuras 

transversais ao comprimento dos corpos de prova e bem como fendas longitudinais internas à 

camada de fibras de licuri, conforme figura 5.14. Já na figura 5.15 mostra que a propagação 

dessas fissuras, internas nas camadas de fibras de vidro, pode originar fraturas do tipo coesiva 

na matriz e como também fratura do tipo adesiva (desaderência na interface fibra/matriz).  

Fissuras na 
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Figura 5.13 – Sequência da propagação da fratura no ensaio de flexão em três pontos. 
Ampliação de 50x. 
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Fissuras transversais e 
longitudinais 

Fendas 
longitudinais 

Camada central do CP 
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Figura 5.14 – Fendas longitudinais internas à camada de fibras de licuri. 

 

 

Figura 5.15 – Fraturas dos tipos coesivas e adesiva.  

5.8  Estudo Comparativo Entre as Propriedades Mecânicas do CHFVL 

 

O estudo comparativo entre as propriedades mecânicas obtidas nos ensaios de tração 

uniaxial e flexão em três pontos está representado nas figuras 5.16, 5.17 e 5.18. Observa-se 

uma superioridade do comportamento à flexão em três pontos sobre a tração uniaxial para 

todos os parâmetros estudados. Para o caso da resistência última à flexão essa superioridade 

chega a 55,8%, enquanto que o módulo de elasticidade registra uma superioridade de 53%. Já 

a deformação de ruptura permanece praticamente sem alteração.  

O bom desempenho do laminado na flexão de três pontos pode estar relacionado a 

utilização de tecido unidirecional de fibras de licuri na camada tracionada, que maximizam a 

transferência de carga fibra/matriz, como também a forma de distribuição das camadas do 

laminado. 
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Figura 5.16 – Comparativo entre as resistências últimas: tração x flexão.  

 
 
 

 

Figura 5.17 - Comparativo entre os módulos de elasticidade: tração x flexão.  

 

Alguns estudos na literatura envolvendo compósitos poliméricos híbridos à base de 

fibras naturais e sintéticas mostram resultados semelhantes, como por exemplo, nas tabelas 

5.4 e 5.5, as quais se referem às propriedades mecânicas obtidas respectivamente nos ensaios 

de tração uniaxial e flexão em três pontos de um laminado compósito híbrido envolvendo 

fibras de vidro-E, também na forma de manta de fibras curtas e tecido unidirecional de fibras 

de curauá (Barros, 2006).  Ressalta-se que o laminado em questão possui 07 (sete) camadas 

sendo 04 (quatro) de fibras de vidro NE 03 (três) de fibras de curauá. 
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Figura 5.18 – Comparativo entre as deformações de ruptura: tração x flexão. 

 

Ao se comparar esses resultados destaque pode ser dados para o CHFVL, 

principalmente com relação ao modulo de elasticidade e conseqüentemente à deformação de 

ruptura nos ensaios de tração mostrando uma propriedade de rigidez como um parâmetro forte 

para o laminado, ressaltando-se que o mesmo possui um menor número de camadas.  

 Em um estudo comparativo das propriedades mecânicas envolvendo outros 

compósitos laminados híbridos, destaque será dado aos estudos de Barros, A. R. F. (2006) e 

de Oliveira J. F. S., (2007) tendo em vistas que esses trabalhos de pesquisa envolvem a 

mesma concepção de hibridização, ou seja, uma combinação de fibras naturais (curauá e juta) 

e fibras sintéticas (vidro-E). O objetivo é de situar estruturalmente o compósito híbrido 

desenvolvido CHFVL. 

No estudo realizado por Barros, A. R. F. (2006), a configuração idealizada para o 

compósito laminado híbrido consiste de quatro camadas de mantas de fibras de vidro-E, 

intercaladas com três camadas de fibras contínuas de curauá, consistindo de 07 camadas ao 

total. A escolha desta configuração se deveu, em parte, ao processo de fabricação utilizado, o 

hand lay-up. Segundo o autor, o uso de mantas de fibras de vidro nas camadas externas 

facilita o processo de laminação e assegura uma espessura mais uniforme ao laminado. O 

mesmo processo de fabricação foi utilizado na obtenção do CHFVL, e o mesmo tipo de resina 

como matriz.  
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A densidade foi determinada segundo a norma ASTM D792-91 obtendo-se o valor de 

1,39 g/cm3 (média de cinco amostras). 

Ressalva se faz para a adoção de simetria na distribuição das camadas do compósito 

híbrido, resultando com isso uma distribuição uniforme das tensões interlaminares ao logo da 

espessura dos corpos de provas durante a realização dos ensaios mecânicos. A configuração 

do compósito laminado híbrido de fibras de curauá e vidro-E é a seguinte: 

 

( )MVMCMVMCMVMCMV //////  

Onde: MC = manta de mechas unidirecionais e contínuas de fibras de Curauá e MV = 

mantas de fibras curtas (5 cm) de fibras de Vidro-E. 

Para determinar as propriedades mecânicas dos laminados compósitos, os corpos de 

prova foram selecionados e ensaiados à tração uniaxial (ASTM D3039/D-00) e flexão em três 

pontos (ASTM D790-90), ou seja, mesmas normas utilizadas no presente trabalho.  

Ressalva se faz para o cálculo do módulo elástico, ou seja, o mesmo é determinado 

considerando os valores de tensão e deformação até 50% da carga de ruptura de forma a evitar 

influência do início do dano no mesmo. Esse procedimento foi adotado para cálculo de todos 

os módulos elásticos independente do carregamento e tipo de configuração e bem como para 

o laminado CHFVL. 

As dispersões calculadas em todos os parâmetros estudados se referem ao “erro 

absoluto”, ou seja, diferença em relação aos valores obtidos nos ensaios e a média dos 

resultados.  

Os resultados obtidos para as propriedades mecânicas sob a ação dos carregamentos de 

tração uniaxial e flexão em três pontos encontram-se nas tabelas 5.4 e 5.5. 

 

Tabela 5.4: Propriedades mecânicas do Compósito Híbrido vidro/curauá - Tração uniaxial. (*) 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões% 

Resistência última (MPa) 92,15 ± 6,7 

Módulo de elasticidade (GPa) 2,34 ± 4,4 

Deformação de ruptura (%) 3,68 ± 7,2 

(*) Barros, A. R. F. 2006. 
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Tabela 5.5: Propriedades mecânicas do Compósito Híbrido vidro/curauá – Flexão em três 
pontos. (*) 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 143,92 ± 4,2 

Módulo de elasticidade (GPa) 7,4 ± 3,0 

Deformação de ruptura (%) 2,03 ± 4,7 

(*) Barros, A. R. F. 2006. 

 

Ao se analisar os resultados, tanto no comportamento à tração quanto com relação ao 

comportamento à flexão em três pontos, o CHFVL mostra também bons resultados tanto na 

resistência quanto na rigidez, levando em conta os diferentes números de camadas envolvidas 

nas configurações dos dois laminados. 

 Com relação ao trabalho desenvolvido por Oliveira J. F. S, (2007), o mesmo idealizou 

um laminado envolvendo o processo de hibridização entre fibras naturais de juta e fibras 

sintéticas de vidro-E. O material nesse caso trata-se de um laminado compósito híbrido do 

tipo sanduíche (CLSH), também com 07 (sete) camadas, e constituído de tecidos bidirecionais 

de fibras de juta e vidro-E. O mesmo foi obtido, também, pelo processo de fabricação hand 

lay-up. 

A estrutura do tipo sanduíche é reforçada com tecidos bidirecionais de fibra de vidro-E 

e fibra de juta, além de uma camada de recheio denominada de coremat. A utilização do 

coremat tem como único objetivo promover um aumento na rigidez da estrutura. 

O coremat é um material não tecido composto de 50% de fibras e 50% de micro 

esferas de poliéster sendo do tipo feltro perfurado, com espessura de 2,0 mm. O mesmo é 

comumente utilizado na confecção dos laminados compósitos como camada de recheio 

(central) e fabricado pela LANTOR com uma designação R30302. A resina utilizada com 

matriz é a mesma para os três laminado envolvidos no estudo comparativo  

Análises das propriedades mecânicas de resistência e rigidez são obtidas a partir dos 

testes de tração uniaxial e flexão em três para seguindo as mesmas normas de ensaios 

descritas anteriormente. A configuração do Compósito Sandwich Híbrido de Fibras de Vidro 

e Juta (CLSH) foi a seguinte:  

 

( )SCFJFVFJ ///  
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Onde FJ e FV são tecidos bidirecionais de fibras de juta (trama de 3617,1 denier e 

urdume de 3245,4 denier) e de vidro-E (450g/m2), respectivamente e C representa o coremat. 

A letra “s” indica simetria na distribuição das camadas com relação à camada central do 

compósito. 

 As dispersões calculadas em todos os parâmetros estudados se referem ao “erro 

absoluto”, ou seja, diferença em relação aos valores máximos e mínimos obtidos nos ensaios. 

Esse procedimento foi o mesmo utilizado no cálculo das dispersões par o compósito CHFVL. 

Os resultados mostrados nas tabelas 5.6 e 5.7 podem ser citados para comparação 

entre as propriedades mecânicas na tração uniaxial e flexão em três pontos.  

 

Tabela 5.6: Propriedades mecânicas do CLSH - Tração uniaxial. (*) 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 68,7  3,63 

Módulo de elasticidade (GPa) 1,42  8,06 

Deformação de ruptura (%) 4,88 8,19 

(*) Oliveira J. F. S., 2007. 

 
Tabela 5.7: Propriedades mecânicas do CLSH – Flexão em três pontos. (*) 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 115,4 7,0 

Módulo de elasticidade (GPa) 5,6 9,0 

Deformação de ruptura (%) 2,3 4,0 

(*) Oliveira J. F. S., 2007. 

 

Devido à forma de reforço, principalmente das camadas de fibras de vidro, o resultado 

esperado seria de superioridade de todas as propriedades sobre o CHFVL. Porém o que se 

observa é que o CHFVL apresenta superioridade com relação à rigidez tanto na flexão em três 

pontos quanto na tração uniaxial. Com relação ao comportamento da resistência última apenas 

na tração o mesmo apresenta valores menores, mas considerados próximos tendo em vista a 

propriedade dispersão (em geral alta) nos laminados compósitos híbridos.   

Todos os estudos comparativos realizados mostram que o processo de hibridização 

entre fibras de vidro/licuri na concepção de um laminado compósito é perfeitamente viável, 

principalmente ressaltando o comportamento à rigidez do CHFVL. 
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CONCLUSÕES 

 

A análise micrográfica da microestrutura do laminado mostra um teor mais elevado de 

resina nas camadas reforçadas com fibras de licuri quando comparada com as camadas 

reforçadas com fibras de vidro. Essa característica resulta do tipo de processo de fabricação 

empregado. Observou-se, também, a presença de bolhas e vazios, porém em pequena 

quantidade.  

As características comuns observadas nos processos de fratura nos dois tipos de 

ensaios realizados foram: Fissuração na matriz, fendas longitudinais e transversais internas 

nas camadas, fraturas dos tipos coesivas na matriz e na fibra, fratura adesiva e ruptura de 

fibras. A formação e propagação do processo de fratura dependem do tipo de carregamento. 

Para ambos os tipos de carregamento tração uniaxial e flexão de três pontos, o 

processo de fratura, de uma forma geral, para o laminado foi bastante localizada sem 

ocorrência de delaminação. Estas características são de suma importância, principalmente na 

avaliação do laminado hibrido, pois mostra que há uma boa aderência entre as camadas de 

fibras de vidro com as fibras de licuri, apesar da forte discrepância entre as propriedades 

mecânicas destas. Neste sentido ressalta-se a importância da configuração idealizada para o 

laminado. 

O comportamento do laminado na tração uniaxial pode ser considerado linear elástico 

até a fratura. Os valores encontrados para as propriedades mecânicas apresentaram dispersões 

dentro do esperado para o caso de laminados compósitos híbridos. As mesmas características 

de comportamento foram observadas também para o carregamento de flexão em três pontos. 

O CHFVL apresentou propriedades mecânicas (resistência última e modulo de 

elasticidade) na flexão em três pontos superiores às encontradas nos ensaios de tração 

uniaxial. No estudo comparativo com outros laminados compósitos híbridos envolvendo 

fibras naturais e sintéticas, o CHFVL possui propriedades mecânicas compatíveis, e com estes 

resultados abrem boas perspectivas quanto a possíveis aplicações do mesmo.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

1. Estudo da absorção de umidade pelo compósito laminado hibrido de fibras licuri/fibra 

de vidro; 

2. Estudo do mesmo em carregamento de fadiga de baixo e alto ciclo; 

3. Estudo em outros tipos de carregamento, como impacto, compressão, entre outros; 

4. Comportamento frente às condições adversas de serviço como envelhecimento 

ambiental, alta e baixa temperatura. 
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