
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCIONE OLINTO GALVÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE MATERIAL COMPÓSITO A BASE DE 

PENAS DE FRANGO (FIBRAS DE QUERATINA- KF) E MATRIZ DE 

POLIÉSTER INSATURADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              NATAL 
2011 



 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE MATERIAL COMPÓSITO A BASE DE 

PENAS DE FRANGO (FIBRAS DE QUERATINA- KF) E MATRIZ DE 

POLIÉSTER INSATURADO. 

 

 

Dissertação submetida à  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

como parte dos requisitos para a obtenção do grau de 

 

MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

ALCIONE OLINTO GALVÃO 
 

RASIAH LADCHUMANANANDASIVAM 

 

 

Natal - Agosto, 2011 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DE MATERIAL COMPÓSITO A BASE DE 

PENAS DE FRANGO (FIBRAS DE QUERATINA- KF) E MATRIZ DE 

POLIÉSTER INSATURADO. 

 

 

ALCIONE OLINTO GALVÃO 
 
 

 

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de 
 

MESTRE EM ENGENHARIA MECÃNICA  

sendo aprovada em sua forma final. 
 

 

 
 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Rasiah Ladchumananandasivan (Orientador - Presidente) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
 
 

__________________________________________________________ 
Prof. Dr. Roberto Silva (Examinador externo) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 
IFRN 

 
 

__________________________________________________________ 
Prof. Dr. José de Anchieta Lima (Examinador externo) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 
IFRN 

 
 

__________________________________________________________ 
Prof. Dra. Maria Gorete Felipe (Examinador externo ao programa) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico aos meus filhos Pedro Henrique e 

Marco Antonio pelo apoio e compreensão 

em todos os momentos nesta caminhada. 



 

 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus por minha existência. 

A minha família pela compreensão e apoio nesta caminhada e em especial 

aos meus pais, irmãos e filhos por representarem meu alicerce. 

Ao Prof. Dr. Rasiah Ladchumananandasivam pela orientação, apoio e 

dedicação na preparação deste trabalho. 

As amigas e colaboradoras Débora, Luciene e Sânia. 

Aos professores, funcionários e colegas do Departamento de Engenharia 

Mecânica e do Centro de Tecnologia da UFRN. 

A todos que fazem parte do laboratório de Engenharia Têxtil. 

Ao Senhor Luis pelo fornecimento das penas de frango. 

Ao CTPETRO-INFRA I e FINEP/LIEM pela realização das análises de MEV. 

Ao técnico Hudson Rafael do Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos pela 

realização dos ensaios mecânicos. 

Ao Sr. Taciano Arruda Câmara da TEC ARTE, do corte das amostras. 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

RESUMO 

 

 

O uso de fibras naturais como reforço em compósitos apresenta uma série de 

vantagens: abundância, biodegradabilidade, baixo peso e regenerabilidade em 

relação às fibras sintéticas, justificando sua utilização. Na presente pesquisa foram 

desenvolvidos compósitos com penas de frango (KF), utilizando resina de poliéster 

não-saturado como matriz. Atualmente, no Brasil, as penas de frango são utilizadas 

como parte de ração animal, porém este produto possui um baixo valor agregado. 

As penas são um material oco, leve e resistente. Após a lavagem com água em 

temperatura ambiente uma parte das penas foi tratada com 2% de NaOH. Foram 

fabricados dois compósitos, um com as penas tratadas e outro sem tratamento, 

usando o processo de molde fechado por compressão, utilizando a resina de 

poliéster ortoftálica e 1% de peróxido MEK (peróxido de metil etil cetona) como 

iniciador, adquiridos no comércio local. As amostras com 150x25x3 mm de tamanho 

para os ensaios mecânicos foram cortadas a laser na placa do compósito. Os 

ensaios de tração e flexão em três pontos foram realizados no Laboratório de Metais 

e Ensaios Mecânicos - UFRN. Todas as análises estavam de acordo com as normas 

da ASTM. As amostras resultantes dos ensaios mecânicas foram avaliadas no MEV. 

Com base nas observações dos resultados nos ensaios mecânicos, (Tração 11,2 

Mpa e 8,3 Mpa; Flexão 34,9 Mpa e 22,9 MPa para as amostras sem e com 

tratamento respectivamente) observou-se que os compósitos reforçados com as 

penas sem tratamento apresentaram um melhor comportamento quando foram 

expostos a carregamentos tanto de tração quanto de flexão. O ensaio de absorção 

evidenciou nos valores de absorção de água, uma das características da proteína 

existente nas penas, a queratina, a sua capaciade de impermiabilização a água. Nas 

imagens do MEV foi possível verificar a estrutura da pena, as regiões de ruptura do 

compósito e a adesão fibra/matriz. No ensaio de inflamabilidade, observou-se que 

apesar das penas terem como constituinte o enxofre, inibidor natural de chama, não 

houve a sustenção da queima nos compósitos, devido o processo de fabricação do 

compósito.  

Palavras chaves: Penas de frango; queratina; resina de poliéster; compósitos; 

ensaio de inflamabilidade; ensaios mecânicos. 

 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Use of natural fibres as a reinforcement material in the manufacture of composites 

show a series of advantages: availability, biodegradability, low weight and 

regeneration in relation to synthetic fibres, thus justifying its utilization. In the present 

research work, composites were developed with chicken feathers (KF), using 

unsaturated polyester resin as matrix, for diversified applications, mainly in the 

furniture/timber industry.At present, in Brazil the chicken feathers are used as part of 

the animal feed, even though this material possesses low aggregated value. The 

chicken feathers are hollow, light and resistant. After washing with water at room 

temperature, a part of the chicken feathers were treated with 2% NaOH. Composites 

were manufactured using treated and untreated chicken feathers with unsaturated 

orthothalic polyester resin and 1% peroxide as catalyser, obtained in the commerce. 

Samples with size 150x25x3 mm for mechanical tests were cut by laser in the 

composite plate. Mechanical analyses were carried out in the “Laboratório de Metais 

e Ensaios Mecânicos” – UFRN. All the analyses were in accordance with ASTM 

standards. SEM analyses were also carried out on the samples.In the analyses of the 

results obtained, it was observed that the composites made with untreated chicken 

feathers showed better results (Traction 11.406 MPa and 9.107 MPa Bending 34.947 

and 20.918 MPa for samples with and without treatment respectively) compared to 

the composite with treated feathers. Very low values of the water absorption results, 

evidenced the impermeability characteristic of the feathers. From the SEM images, 

the structure, fracture and the fibre/matrix adsorption can be evidenced. In 

the flammability test, it was observed that despite the feathers having sulfur as a 

constituent, natural inhibitor of flame, no burning support of the 

composites, because the manufacturing process of the composite. 

 

Keywords: Chicken feathers; keratin; polyester resin; composite; flammability test; 

mechanical analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse na utilização de fibras naturais como reforço em materiais 

compósitos é algo que vem crescendo significativamente nas últimas décadas 

devido ao reaproveitamento dos materiais existentes no meio ambiente. As fibras 

naturais são biodegradáveis além de possuir baixa densidade, leveza, alto módulo 

de elasticidade e diminuir os custos da fabricação dos compósitos. 

A importância dos materiais compósitos está ligado a dois fatores: econômico 

e desempenho. O fator econômico é devido ao fato dos compósitos serem mais 

leves que os materiais convencionais. A diminuição na massa total do produto pode 

chegar a 30 % em função da aplicação dada ao material compósito. O custo de 

fabricação de algumas peças é menor se comparado com os materiais metálicos.  

O fator desempenho está ligado à busca de um produto que melhore os 

componentes estruturais, sobretudo no que diz respeito às características 

mecânicas (resistência à ruptura, resistência a ambientes agressivos, etc.). O caráter 

anisotrópico dos materiais compósitos é o fator principal para a obtenção das 

propriedades mecânicas solicitadas pelo componente. A leveza, juntamente com as 

excelentes características mecânicas, faz com que os materiais compósitos sejam 

cada vez mais utilizados. Os compósitos são formados por dois constituintes a fibra 

e a matriz. (PEREIRA, 2010). 

Dentre as fibras naturais temos as minerais, as fibras vegetais e as fibras 

animais, sendo que essa última pode ser encontrada em pelos de animais (Lã), 

secreções (Seda) e em estruturais epidérmicas (penas). 

Considerando que as penas constituem de 5-7 % do peso das aves (frangos), 

a atividade de avicultura gerou em 2009 no Brasil, 850.000 toneladas de penas que 

constituem um resíduo agroindustrial importante no país, devido ao constante 

crescimento do setor. (AVISITE, 2010). 

As penas de frangos são um dos subprodutos da indústria de abatimento das 

aves no setor de alimentos, gerando um problema ambiental, devido à dificuldade 

em fazer o descarte das mesmas. Para impedir o acúmulo deste resíduo e como 

também sua reciclagem, algumas alternativas aplicadas são a incineração, queima 
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para geração de energia, compostagem e transformação das penas em farinha para 

ração animal, que é a forma mais utilizada no Brasil. 

As penas são constituídas de aproximadamente 90% de proteínas estruturais, 

9% de água e 1% de gordura. Os nódulos e ganchos nas fibras de queratina oca 

encontradas nas penas podem melhorar as propriedades estruturais e aumentar a 

área de superfície no compósito. As fibras de queratina são compostas de 

aminoácidos, os blocos construtivos de proteína. A sequencia de aminoácido 

existentes nas penas é similar às encontradas em outras aves. 

A queratina é uma proteína de origem animal encontrada na epiderme e 

anexos de diversos animais terrestres e aquáticos. Nos mamíferos a queratina é 

encontrada na pele, unhas, pelos (cabelo), cascos e chifres e nas aves ela pode ser 

encontrada nas penas A estrutura da queratina atribui a ela uma aparência fibrosa 

fornecendo características especiais: resistência, elasticidade e impermeabilidade à 

água (FRASER, 1988). 

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

uma reação de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São 

polímeros sintéticos versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, 

plásticos, filmes e resinas. Dependendo de sua formulação, ausência ou presença 

de duplas ligações entre os átomos de carbono (insaturações) que formam sua 

cadeia molecular, os mesmos podem ser classificados em saturados e insaturados. 

Os poliésteres saturados geram polímeros termoplásticos enquanto os insaturados 

sofrem reações de cura e geram resinas termofixas (RODRIGUES, 2007). Pode ser 

utilizado com ou sem reforço, sendo que uma vez reforçado se transforma em um 

plástico de engenharia com ótimas propriedades físico-mecânicas, substituindo 

muitas vezes o uso de materiais como ferro, aço e concreto. 

O presente trabalho estuda a busca de novos reforços de origem natural e 

que possam associar-se de forma compatível às resinas poliméricas na formação de 

novos materiais compósitos, bem como suas propriedades mecânicas. 

O trabalho está estruturado em seis seções. A primeira seção se refere à 

parte introdutória e apresenta a contextualização geral do trabalho e seus objetivos. 

Na segunda seção está descrito a revisão bibliográfica, o qual expõe os assuntos 

abordados nesta dissertação (fibra têxtil, penas de frango, resina de poliéster, 

compósitos). Na terceira seção encontram-se descritas as metodologias e os 

materiais envolvidos na preparação do compósito, bem como as técnicas utilizadas 
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para caracterização e na quarta seção estão mostrados os resultados e discussões 

do trabalho. Na penúltima seção encontram-se as conclusões e na sexta seção as 

sugestões. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um compósito 

usando penas de frango (KF) como reforço e resina de poliéster, através de estudo 

para a avaliação das suas propriedades mecânicas, absorção e inflamabilidade. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Preparar as penas de frango (KF); 

2. Fabricar o compósito;  

3. Realizar os ensaios de Tração e Flexão em três pontos; 

4. Realizar ensaio de absorção de água; 

5. Realizar ensaio de inflamabilidade; 

6. Análisar as amostras através do Microscópio eletrônico de varredura - 

MEV. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 FIBRAS TÊXTEIS  

 

 

As fibras têxteis são elementos filiformes, caracterizadas pela flexibilidade, 

finura e grande comprimento em relação a sua dimensão transversal máxima, o que 

as tornam, portanto, apropriadas para aplicações têxteis. Estas aplicações realizam-

se através de operações de transformação industrial, tais como: cardagem, 

penteagem, fiação, tecelagem, malharia, etc. 

As fibras podem ser descontínuas e contínuas. As descontínuas têm 

comprimento limitado a alguns centímetros. As contínuas têm um comprimento muito 

grande e é limitado apenas por razões técnicas (LADCHUMANANANDASIVAM, 

2005). 

As primeiras fibras têxteis a serem utilizadas eram feitas com materiais 

vegetais nativos como junco, gramíneas e cana, servindo para a fabricação de 

cestos, redes de pesca e cordas nos tempos pré-históricos. Novas técnicas foram 

desenvolvidas para utilização de materiais como o linho, a juta e o pelo animal. A 

exploração da lã e da seda deu-se por volta do terceiro milênio antes de Cristo, e no 

fim do século XIX apareceram às primeiras fibras manufaturadas (polímeros 

naturais) obtidas a partir da celulose da madeira ou no línter do algodão, os raions e 

os acetatos.  

As principais fibras sintéticas utilizadas na confecção de compósitos são o 

poliéster, o polipropileno, o náilon e a fibra de vidro, entre outras. As fibras sintéticas 

são produzidas quase que exclusivamente como subproduto do petróleo, com 

características definidas para determinadas finalidades.  

Na década de 1990 foi desenvolvida uma nova variedade de fibra sintética, a 

microfibra, que surgiu no mercado brasileiro no ano 2000. Produzida à partir de 

fibras manufaturadas, ela se caracteriza por filamentos extremamente delgados e é 

utilizada na forma de fios de multifilamentos. As características das microfibras 

permitem a fabricação de tecidos leves e de toque bem mais agradável do que 

aqueles produzidos com fios ou filamentos de polímeros naturais ou manufaturadas.  
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2.1.1 Classificação das fibras têxteis 

 

 

As fibras têxteis podem ser dividas em naturais e manufaturadas, sendo que a 

segunda é subdivida em polímeros naturais e polímeros sintéticos. As fibras naturais 

são classificadas em vegetais (compostas basicamente por celulose), animais 

(compostas por proteínas) e minerais (retiradas de certos tipos de rochas). A Figura 

1 mostra a classificação das fibras têxteis. 

As fibras têxteis naturais são todas as fibras encontradas prontas na natureza, 

necessitando apenas de alguns processos físicos para transformá-las em fio. 

As fibras naturais são classificadas em: 

 Vegetais: da semente (algodão); do caule (linho); da folha (sisal, abacaxi); 

do fruto (coco); 

 As fibras animais originam-se da secreção glandular (seda), de pêlos (lã); 

 As fibras minerais são extraídas das rochas (amianto). 

A fibra regenerada é a fibra manufaturada de uma solução de um polímero 

natural, ou de um derivado químico de um polímero natural, tendo a mesma 

constituição química do polímero natural do qual a solução ou o derivado foi feito. 

São produzidas a partir da celulose, e as principais matérias primas utilizadas são o 

linter de algodão e a polpa de madeira (eucalipto). Inicialmente considerada como 

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

regeneradas praticamente se estagnou pelo predomínio crescente das fibras 

sintéticas, isso porque seu processo produtivo é altamente poluente devido ao uso 

intensivo da soda cáustica, enxofre, entre outros produtos químicos. As principais 

fibras regeneradas à base de celulose são raion viscose, raion acetato, modal, 

tencel, lyocell e bambu. 

A fibra sintética é manufaturada a partir de um polímero, construído de 

elementos químicos (monômeros). Acrílico, náilon, poliéster, polipropileno, e as 

fibras elastoméricas (lycra, borracha sintética entre outras) são alguns exemplos 

dessas fibras sintéticas. 
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Figura 1 - Classificação das fibras 

Fonte: LADCHUMANANANDSIVAM, 2005. 
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2.1.2 Fibras Protéicas  

 

 

As fibras de origem animal, tais como lã e seda, consistem basicamente de 

proteínas. Os benefícios de utilizar fibras naturais em relação a materiais tradicionais 

reforçantes, tais como fibras de vidro, talco e mica, são o baixo custo, alta 

tenacidade, boas propriedades mecânicas e térmicas, redução do desgaste de 

máquina, facilidade de separação e biodegradabilidade, dentre outras. (FINKLER, 

2005). 

A estrutura da lã (Figura 2) é composta de microfibrilas, cada uma contém um 

número de fibrilas juntas paralelamente com as outras. A microfibrila possui um 

diâmetro de 7,5 nm, mas existem microfibrilas com diâmetros menores. As 

protofibrilas são formadas por três alfa-helices que são a estrutura fundamental da 

queratina. As fibrilas corticais, no entanto, não são constituídas integralmente de 

alfa-hélices arranjando-se de um jeito paralelo ordenado com o eixo longitudinal da 

fibra, e mais duas moléculas de queratinas orientadas de maneira aleatória, 

constituindo a zona conhecida como matriz. Em ambas as regiões as moléculas 

possuem ligações de dissulfeto, destacando-se mais na região da matriz. 

 

 

 

                                   Figura 2 - Estrutura da lã. 

                                   Fonte: BEZERRA, 2010. 
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A lã como os cabelos, pelos de animais, unhas são compostos de proteínas 

especiais chamadas queratina e o que os diferenciam de outras proteínas é o seu 

conteúdo sulfúrico. As fibras de lã contêm entre 30-70% de impurezas dependendo 

do habitat do animal. As impurezas são gorduras, suint (suor seco), sujeira (pó), 

material mineral, e materiais vegetais secos (BEZERRA, 2010). Como exemplo 

podemos citar a composição da lã suja, em percentual, que aproximadamente deve 

ser: 

 Queratina -33 

 Sujeira-26 

 Suint-28 

 Gordura -12 

 Material mineral -1 

 

A fibra de seda é produzida pela larva de uma variedade de insetos. O 

Bombix Mori, no entanto, é a principal mariposa produtora de seda nobre. As larvas 

vivem em arbustos de amoreira e cada uma delas consome um número 

extremamente grande de folhas. A fibra protéica é constituída de fibroína sendo o 

principal elemento formador dos filamentos. Os filamentos são envoltos por outra 

proteína chamada serina, que os mantém unidos. Quando a fibroína da seda é 

hidrolisada através do tratamento com ácidos fortes, haverá a mistura de 

aminoácidos, incluindo: 

Glicina : NH2CH2COOH 41,2%(gramas de aminoácidos por 100 gramas de 

proteína) 

Alanina : NH2CHCH3COOH 33,0% (gramas de aminoácidos por 100 gramas 

de proteína) 

Serina NH2CHCOOHCH2OH 16,0%(gramas de aminoácidos por 100 gramas 

de proteína) 

Tirosina: NH2CHCOOHCH2 C6H4OH 11,45(gramas de aminoácidos por 100 

gramas de proteína) 
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2.2 QUERATINAS  

 

 

Os principais componentes epiteliais, tais como cabelos, penas, cascos, pele, 

escamas e unhas são o resultado de um elaborado processo de diferenciação, ou 

queratinização. Durante este processo, o tecido epitelial é transformado em um 

material inerte, fibroso, resistente e insolúvel, com pequenas diferenças entre as 

espécies e que gera um ótimo revestimento de proteção externa. (FRASER, 1969; 

FRASER et al., 1988). 

A principal característica que diferencia a queratina quando comparada a 

outras proteínas fibrosas, tais como o colágeno, a elastina e as proteínas 

miofibrilares, é a ocorrência de uma grande quantidade de resíduos de cisteína (ver 

figura 3) que compõem cerca de 7-20 % do conteúdo total de aminoácidos, sendo 

que a maioria destes resíduos está localizada nas regiões terminais das cadeias de 

proteína (YAMAUCHI et al., 1996). As ligações covalentes bissulfetos encontradas 

nos resíduos da cisteína proporcionam boas propriedades mecânicas. 

 

 

                                             Figura 3 - Oxidação de resíduos de cisteína.  
                                Fonte: MARTELLI, 2005. 

 

O processo de queratinização pode levar a dois tipos diferentes de queratina, 

classificadas como flexível (soft) ou resistente (hard). A camada mais externa da 

epiderme é composta por queratinas flexíveis, enquanto outras estruturas, tais como 

cabelos e penas, são formadas pelas queratinas resistentes, as quais possuem um 

alto conteúdo de ligações dissulfeto. (PARRY, 1998; SCHROOYEN et al., 2000). 

De acordo com as estruturas secundárias presentes na cadeia da proteína, as 

queratinas podem ser sub-divididas em α-hélices (Figura 4) ou β-pregueadas, sendo 
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outra base de classificação das queratinas. As queratinas flexíveis e as queratinas 

resistentes presentes em mamíferos são classificadas como α-queratinas, e as 

queratinas resistentes presentes em répteis e aves são as β-queratinas. (FRASER, 

1953; SCHROOYEN et al., 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 4 - Estrutura α-hélices da queratina. 

                                    Fonte: RICHARD, 2010. 

 

 

 

2.2.1 Estrutura e Composição das Penas de Frango. 

 

 

As penas são estruturas epidérmicas constituídas por um revestimento de 

corpo leve e flexível, mas resistente, com inúmeros espaços aéreos úteis como 

isolantes. Apesar de aparentar cobrir todo o corpo das aves, elas se encontram em 

determinados setores bem definidos da pele auxiliando na proteção, no voo, na 

impermeabilização e no isolamento térmico. Na figura 5 e mostrada à estrutura da 

pena. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
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                          Figura 5 - Estrutura da pena:  

                          Fonte: SCHROOYEN et al., 2000. 

 

Segundo Martelli (apud HARRAP, 1964, p. 8-18a) em um estudo sobre a 

composição de aminoácido das partes da pena foi descoberto que no tronco da 

pena há 686 μ moles de cisteína/g enquanto nos filamentos este valor sobe para 732 

μ moles de cisteína/g. Este estudo também apresenta valores de conteúdo sulfurado 

total de 2,47 % para a haste da pena, 2,32 % para o tronco e 2,85 % para os 

filamentos. 

Apesar das queratinas de penas de diferentes espécies serem relativamente 

homogêneas quanto ao peso molecular, elas são ao mesmo tempo heterogêneas na 

composição de aminoácido. (MARTELLI, 2005 p. 8 apud ARAI et al., 1983, p. 501-

510). 

 

 

2.2.2 Produção de Frango 

 

 

O Brasil teve nos últimos anos um grande desenvolvimento no setor avícola 

sendo atualmente o maior exportador de frangos do mundo, responsável por 45% 

das exportações no mundo e o terceiro produtor em escala de crescimento mostrada 

na figura 6. 
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    Figura 6 - Exportação de Frango. 

    Fonte: AVISITE, 2010. 

 

A produção brasileira de carne de frango totalizou 12,230 milhões de 

toneladas em 2010, alta de 11,38% em relação a 2009, quando foram produzidas 

10,980 milhões de toneladas. (UBABEF, 2011). 

Com este desempenho, o Brasil se aproxima da China, hoje o segundo maior 

produtor mundial, cuja produção de 2010 teria somado 12,550 milhões de toneladas, 

abaixo apenas dos Estados Unidos, com 16,648 milhões de toneladas, conforme 

estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. (Usda/ S.d). 

As penas de frangos são um subproduto da indústria avícola, gerando um 

problema ambiental, devido à dificuldade em fazer o descarte das mesmas. Para 

impedir o acúmulo deste resíduo e como também sua reciclagem, algumas 

alternativas aplicadas são a incineração, queima para geração de energia, 

compostagem e transformação das penas em farinha, que é a forma mais utilizada 

no Brasil. Os pequenos produtores brasileiros utilizam em parte a compostagem, 

mas o processo é lento, podendo levar de 160-190 dias. Devido a isto existem 

regiões no país onde as penas ainda são descartadas no meio ambiente. Na figura 7 

e mostrado os resíduos em toneladas gerados no brasil. 

Figura 7 - Resíduos de penas gerados no Brasil (mil toneladas). 

Fonte: AVISITE, 2010. 
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2.3 MATRIZ POLIMÉRICA  

 

 

A matriz nos materiais compósitos, além de dar a forma ao produto final, tem 

por finalidade básica atuar como um meio de transferência de carga para os 

reforços, através do cisalhamento, e proteger o reforço da abrasão mútua, danos e 

meios de degradação. (CORREIA, 1988). 

As matrizes se classificam em orgânicas (poliméricas), metálicas e cerâmicas. 

As matrizes poliméricas são as mais utilizadas devido a versatilidade de formulação 

e baixo custo de processamento, quando comparadas com outras matrizes. 

(VINCENZINE, 1995). 

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

ser classificados em etapas. As reações de polimerização podem gerar diferentes 

tipos de cadeias poliméricas, que são classificadas como:  

 Cadeia linear sem ramificações;  

 Cadeia linear com ramificações;  

 Cadeia com ligações cruzadas, tridimensionais ou reticuladas.  

Por reações de polimerização entendem-se aquelas em que substâncias 

simples (monômeros) reagem entre si, combinando suas moléculas e formando 

moléculas maiores, caracterizadas pela repetição de uma unidade básica (“mero”). 

Por essa razão, os produtos desse tipo de reação são também conhecidos como 

polímeros. (MANO 1991). 

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

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

asseguram melhores propriedades físicas do produto e, por isso, o objetivo da 

produção de polímeros será o de obter os chamados altos polímeros, para materiais 

plásticos em geral. Entretanto, ao contrário do que ocorre com os produtos químicos 

comuns, os polímeros se constituem, na verdade, de uma mistura de moléculas com 

pesos moleculares variados, estatisticamente distribuídos em torno de um valor 

médio. Assim sendo, também o grau de polimerização é um valor médio, o qual dá 

uma indicação do comprimento médio das moléculas presentes na resina. (MANO 

1991). 

As variações estruturais implicam diretamente nas propriedades físico-

químicas dos polímeros, principalmente no que se refere à solubilidade e fusão. As 
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matrizes poliméricas estão de acordo com as características de fusão, podendo ser 

classificadas em termoplásticas ou termofixas. Esta classificação está relacionada 

ao comportamento de diferentes temperaturas dessas matrizes, o que por sua vez 

está relacionado às estruturas químicas das mesmas. Em função das características 

estruturais dos termoplásticos e dos termofixos, algumas propriedades podem ser 

explicadas, tais como a possibilidade de reciclagem dos termoplásticos (devido a 

propriedade de se fundirem com o calor) e a baixa resistência ao impacto dos 

termofixos na ausência de um agente de reforço. (VINCENZINE, 1995). 

Em função do comportamento mecânico, os polímeros são classificados em 

três grupos: 

 Borrachas ou elastômeros – possuem 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 formas. 

 Fibras – são finas, flexíveis e possuem elevada razão entre o comprimento 

e sua seção transversal, módulo elevado, deformação relativamente baixa. 

 

 

2.3.1 Matrizes Termoplásticas e Termofixas 

 

 

As características tecnológicas, que exigem diferentes processos 

tecnológicos, são à base da classificação dos polímeros termoplásticos e termofixos 

(termorrígidos). Os polímeros lineares ou ramificados, que permitem fusão por 

aquecimento e solidificação por resfriamento, são chamados termoplásticos. Os 

polímeros que, por aquecimento ou outra forma de tratamento, assumem estrutura 

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

infusíveis, são chamados termorrígidos. (LEÃO, 2008). 

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

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

processo, sendo, portanto, recicláveis. Em nível molecular, à medida que a 

temperatura é elevada, as forças de ligação secundárias são diminuídas (devido ao 
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aumento do movimento molecular), de modo tal que o movimento relativo de cadeias 

adjacentes é facilitado quando uma tensão é aplicada. Os termoplásticos são 

relativamente moles e dúcteis e compõem-se da maioria dos polímeros lineares e 

aqueles que possuem algumas estruturas ramificadas com cadeias flexíveis. 

(FIGUEIREDO; 2006). 

As matrizes termoplásticas possuem como parâmetros de escolha na 

impregnação dos plásticos, a alta tenacidade, o baixo custo de processamento e 

temperatura de uso de até 225°C. Os tipos mais comuns são o polipropileno, a 

poliamida (náilon) e os policarbonatos. 

A principal desvantagem do uso das resinas termoplásticas como fase 

contínua nos compósitos, pode ser caracterizada pela baixa resistência mecânica e 

baixo módulo elástico, limitando a sua aplicação estrutural (sempre com o uso de 

fibras curtas). 

As principais características que essas resinas podem levar aos seus 

compósitos são a alta resistência à abrasão e ao ataque químico, elasticidade e 

tenacidade. A temperatura que afeta as propriedades pode variar de 150o a 170o C, 

dependendo do tipo de resina. Pode possuir também alta resistência à chama e ao 

impacto, baixa resistência ao ataque de dissolventes orgânicos, tornando-se frágeis 

e quebradiços (apresentando microfissuras), como no caso dos policarbonatos. 

Os polímeros termofixos ou termorrígidos, sob efeito de temperatura e 

pressão, amolecem, assumindo a forma do molde. Nova alteração de temperatura e 

pressão não faz efeito algum, tornando os materiais insolúveis, infusíveis e não-

recicláveis. Durante o tratamento térmico inicial, as ligações cruzadas covalentes 

são formadas entre cadeias moleculares adjacentes; essas ligações prendem as 

cadeias entre si para resistir aos movimentos vibracionais e rotacionais da cadeia a 

temperaturas elevadas, sendo que o rompimento destas ligações só ocorrerá sob 

temperaturas muito elevadas. Os polímeros termofixos são geralmente mais duros, 

fortes e frágeis do que os termoplásticos, e possuem melhor estabilidade 

dimensional (FIGUEIREDO; 2006). 

As matrizes termofixas podem ser escolhidas para o processo de 

impregnação em função dos muitos parâmetros, incluindo o preço mais baixo, e por 

serem mais leves, além da maioria apresentar certa resistência à exposição 

ambiental. Os tipos mais comuns são a resina epóxi, a resina poliéster insaturada e 

a resina fenólica. 
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A sua temperatura de uso pode variar de 180°C (epóxi) a 300°C (poliamida). 

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

resposta ao calor, já que em geral são isotrópicas, não se dissolvendo ao aquecê-

las. No entanto perdem suas propriedades elásticas à temperatura de distorção 

térmica. Algumas resinas, por exemplo, a resina fenólica, tem excelentes 

características elétricas, boa resistência às altas temperaturas, ao fogo, ao choque, 

à abrasão, ao ataque químico e a solventes orgânicos. Os compósitos a base de 

resinas poliéster (insaturado) apresentam ampla versatilidade em suas propriedades 

físicas e mecânicas, já que dependem de constituintes e processo de curado, baixo 

custo e fácil manuseio e processamento. O quadro abaixo mostra as diferenças 

entre as resinas termoplásticas e termofixas. 

 

Termoplásticos 

 

Termofixos 

Reciclável. Não reciclável. 

Tempo ilimitado de armazenamento. Tempo limitado de armazenamento. 

Alta viscosidade. Baixa viscosidade. 

Baixa resistência à fluência. Alta resistência à fluência. 

Temperatura de uso limitada à Tg e Tm, 

baixa estabilidade térmica e 

dimensional. 

Alta resistência térmica e dimensional. 

Quadro 1- Comparação das caraterísticas entre Termoplásticos e Termofixos. 

Fonte: SANTOS, 2007. 

 

 

2.3.2 Resina de poliéster 

 

 

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

uma reação de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São 

polímeros sintéticos versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, 

plásticos, filmes e resinas. Dependendo de sua formulação, ausência ou presença 

de duplas ligações entre os átomos de carbono (instaurações) que formam sua 

cadeia molecular, os mesmos podem ser classificados em saturados e insaturados. 



 

33 
 

 

Os poliésteres saturados geram polímeros termoplásticos enquanto os insaturados 

sofrem reações de cura e geram resinas termofixas (RODRIGUES, 2007).  

Poliéster Saturado: É obtido pela reação entre um biálcool e um biácido 

saturado, resultando num produto termoplástico, cuja cadeia molecular é composta 

apenas por simples ligação entre os átomos de carbono, o que caracteriza a 

flexibilidade dos produtos obtidos com o poliéster saturado. Pode ser utilizado com 

ou sem reforço, e seu emprego é bem diversificado, incluindo filmes, fibras 

sintéticas, plasticiçantes (poliméricos) e até produtos de engenharia como tampa de 

tanque de combustível, etc. Um exemplo é o etileno glicol tereftalato, que é obtido 

pela reação do etileno glicol com o ácido tereftálico. 

Poliéster Insaturado consistem basicamente de um polímero alquídico, 

contendo insaturações vinílicas dissolvidas em um monômero reativo, normalmente 

o monômero de estireno. É obtido pela reação entre um ácido insaturado, um ácido 

saturado e um biálcool, resultando num produto termofixo, cuja cadeia molecular é 

composta por ligações simples e duplas entre os átomos de carbono. É diluído num 

monômero vinílico, inibido, para facilitar sua utilização. Inicialmente encontra-se no 

estado líquido e após a adição de promotores transforma-se no estado sólido, 

caracterizando uma estrutura termofixa irreversível. Pode ser utilizado com ou sem 

reforço, quando reforçado se transforma em um plástico de engenharia com ótimas 

propriedades físico-mecânicas, substituindo muitas vezes materiais como: ferro, aço 

e concreto (EMBRAPOL, 2010). 

A configuração e a composição química do poliéster endurecido determinam 

algumas características tais como a flexibilidade, dureza, resistência mecânica, 

resistência química e resistência térmica. O quadro 2 demostra algumas propriedade 

da resina de poliéster. 

 

Propriedades Valor 

Densidade 1100 a 1400 kfg/m³ 

Módulo de Elasticidade 2100 a 4400 MPa 

Resistencia a tração 34 a 100 MPa 

Alongamento 2% 

Quadro 2 – Propriedades da resina de poliéster. 

Fonte: SANTIAGO et al., 2007. 
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Conforme SILAEX (2010), as resinas poliésteres são classificadas de acordo 

com o material utilizado na sua fabricação: 

 

 Resina poliéster ortoftálica – mais comum e de uso generalizado; 

 Resina poliéster isoftálica – aplicada em moldes feitos de fibras de vidro, 

em tubulações e piscinas; 

 Resina poliéster isoftálica com NPG – apresenta alta cristalinidade e boa 

flexibilidade, além de ser resistente a temperaturas elevadas, água natural 

e manchas; 

 Resina poliéster tereftálica – possui resistências físicas pouco superiores a 

Ortoftálica, porém, baixa resistência a UV; 

 Bisfenólicas – possui melhores características químicas e térmicas. 

 

Resinas ortoftálicas são aquelas que na sua composição são utilizadas como 

ácidos modificadores, o ftálico ou seu anidrido. Suas propriedades mecânicas e 

químicas são inferiores às demais, devido à dificuldade de se obter polímeros de alto 

peso molecular. A anidrido ftálico tem forte tendência de se regenerar à partir dos 

meios ésteres do ácido ftálico (reação reversível), fato que incrementa a presença 

de espécies de baixo peso molecular, altamente sensíveis ao ataque químico. 

As resinas ortoftálicas são utilizadas na fabricação de peças reforçadas com 

fibras de vidro, pelos processos "RTM" (moldagem por transferência de resina), por 

prensagem a frio ou por moldagem a vácuo. São muito empregadas como matrizes 

de compósitos, utilizados principalmente em aplicações automotivas, em cascos de 

navios, em peças de aviões, ductos e orelhões. Na figura 8 é mostrada a estrutura 

química da resina Ortoftálica. 

 

 

Figura 8 - Estrutura Química da resina.  

Fonte: SILAEX, 2010.  
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O processo de polimerização da resina acontece em três fenômenos básicos 

que são: 

Tempo de gel – é o tempo transcorrido, após a mistura da resina com o 

catalisador (com ou sem acelerador), é o início do endurecimento da resina, quando 

a mesma atinge um estado gelatinoso. Este tempo varia conforme o tipo e a 

quantidade de catalisador, com o tipo e a quantidade de acelerador, com as cargas 

adicionais, corantes e temperatura de cura. 

Gelatinização – é um período entre o começo e o fim da polimerização. É o 

período intermediário em que a resina passa do estado líquido para o estado sólido. 

Tempo de cura – é o período que após a mistura com o catalisador (com ou 

sem acelerador) a mesma fica totalmente polimerizada.  

 

 

2.4 MATERIAIS COMPÓSITOS  

 

 

2.4.1 Definições  

 

 

Os compósitos possuem dois ou mais constituintes quimicamente distintos, 

separados por uma interface, sendo muito importante para a especificação destes 

constituintes. A matriz é o constituinte contínuo, mas nem sempre presente em maior 

quantidade. O segundo constituinte, disperso na matriz, é citado como uma fase de 

carga ou reforço, que atua aprimorando as propriedades mecânicas da matriz. 

(MATHEWS, 1994). 

Segundo Gay (1991), compósito é definido como sendo um material formado 

por diferentes materiais, uma vez que quando analisado macroscopicamente o 

mesmo é homogêneo. Por outro lado, o mesmo possui fibras contínuas ou não, que 

oferecem resistência mecânica; e a matriz que dá forma ao produto final. 
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2.4.2 Classificação dos Materiais Compósitos  

 

 

Os compósitos são materiais de moldagem estrutural, constituídos por uma 

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

e metálica; e por uma fase descontínua ou dispersa chamada de reforço, de carga 

ou de agregado, dependendo do tamanho ou do formato de suas partículas. Na 

natureza também encontramos materiais compósitos, como é o caso da madeira 

que é constituída por fibras de celulose (fase descontínua) envolvida por uma matriz 

(fase contínua) de lignina. Por ser um material constituído de várias fases, além das 

propriedades de cada constituinte, o compósito apresenta ainda propriedades 

intermediárias decorrentes da formação de uma região interfacial. 

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

interações que podem ser dos tipos eletrostáticos, ligações de hidrogênio, ligações 

covalentes ou forcas de Van der Walls. A natureza destas interações está associada 

á afinidade química entre a matriz e a fase dispersa. Geralmente as cargas (fase 

dispersa) apresentam natureza hidrofílica, enquanto que o polímero (matriz) tem 

natureza hidrofóbica. (NETO, 2006).  

Quanto à classificação dos compósitos mostrada na figura 9, a literatura 

apresenta vários tipos de acordo os materiais constituintes e dos processos de 

fabricação. Um desses tipos de classificação define compósitos em termos da 

morfologia de seus agentes de reforço: compósitos particulados, com fibras ou 

fibroso e laminados. 
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 Figura 9- Classificação dos Materiais Compósitos.  

 Fonte: SANTOS, 2006. 

 

Desta forma pode-se observar que os compósitos podem ser reforçados por 

partículas ou por fibras. Caso o reforço seja na forma de fibras, pode-se dispô-las 

em feixes paralelos entre si, de modo a se formar e orientar o reforço em 

multidireções (multiaxial), multicamadas ou na forma de camadas isoladas ou 

lâminas. 

Os compósitos obtidos com reforço multidirecional têm como partida as pré-

formas têxteis e se constituem para a formação de estruturas maciças e de grande 

volume e com propriedades ajustadas à aplicação a que se destina, apresentando 

um alto salto tecnológico. 

Os compósitos formados por camadas isoladas (únicas) são formados por 

reforços de fibra contínua ou descontínua. 

Os compósitos formados por várias camadas podem ser divididos de duas 

maneiras: (a)compósitos laminados, onde se utiliza apenas um único tipo de reforço, 

porém podem apresentar vários tipos de direções definidas e distintas entre as 

lâminas, e (b) compósitos híbridos, onde dois ou mais tipos de reforços diferentes 

são utilizados, ou o compósito é formado por lâminas metálicas intercaladas com 

lâminas de compósitos. 

Hull (1988), explica ainda que com o conhecimento básico do comportamento 

dos materiais de reforço dos compósitos é possível superar alguns problemas que 

influenciam o desenvolvimento destes materiais, tais como: quebra da fibra quando 
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utilizada em matrizes termoplásticas devido, por exemplo, ao processo de extrusão, 

variação das propriedades devido à 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. 

 

 

2.4.3 Compósitos Reforçados com Fibras Naturais 

 

 

Os compósitos reforçados com fibras naturais podem apresentar alternativas, 

técnica e economicamente viáveis em relação aqueles que usam fibras sintéticas, 

como a fibra de vidro. A incorporação de materiais lignocelulósicos como 

componente reforçante em compósitos poliméricos tem recebido atenção crescente 

devido aos seus preços e volume de aplicações. Esses materiais apresentam 

diversas vantagens sobre os materiais inorgânicos, podendo-se citar a baixa 

densidade e grande deformabilidade. (PACHECO; SANTOS; DIAS, 2000). 

A utilização de fibras sintéticas para o reforço de plásticos e borrachas 

(polímeros) é uma técnica extensivamente empregada na indústria para a obtenção 

de materiais com melhor desempenho mecânico. A substituição de fibras sintéticas 

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

de uma fonte renovável, biodegradável e de baixo custo e por provocar menor 

impacto ambiental. (MATTOSO et al., 1996). 

O uso de fibras vegetais como reforço em compósitos poliméricos com o 

objetivo de substituir total ou parcialmente as fibras sintéticas tem recebido muita 

atenção nos últimos anos. (AQUINO et al., 2OO7). Isto porque as fibras vegetais 

apresentam vantagens importantes como: baixo custo, baixa densidade, boa 

resistência mecânica, baixa abrasividade aos equipamentos de processo e também 

por serem provenientes de fontes renováveis de matéria-prima, disponíveis em todo 

o mundo. Além disto, as fibras vegetais são biodegradáveis e não são toxicas ou 

poluentes, de modo que o seu descarte não acarreta problemas ambientais. 

As principais desvantagens no emprego dessas fibras em compósitos 

poliméricos estão relacionadas à natureza polar e hidrofílica bem como a 

susceptibilidade destas fibras a ataques de fungos e bactérias. A natureza hidrofílica 



 

39 
 

 

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

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

(MARROQUIM, 1994). 

As fibras vegetais ou lignocelulósicas possuem menor densidade e provocam 

menor desgaste do que as sintéticas nos equipamentos convencionais de 

processamento de polímeros. Além disso, o Brasil é um dos países que possuem a 

maior biomassa do mundo e a maior extensão territorial cultivável, potenciais estes 

que devem ser melhor explorados. (LEÃO, 2008) 

Destacam-se como fatores que tem significativa influência sobre a resistência 

mecânica e outras propriedades de compósitos reforçados por fibra, o arranjo ou 

orientação das fibras, bem como sua concentração e a distribuição. Com relação à 

orientação, há duas possibilidades, um alinhamento paralelo do eixo longitudinal das 

fibras numa única direção ou um alinhamento totalmente aleatório. As fibras 

contínuas estão normalmente alinhadas, enquanto que as fibras descontínuas 

podem ser alinhadas, aleatoriamente orientadas, ou parcialmente orientadas. 

Melhores propriedades globais de compósito são obtidas quando a distribuição da 

fibra é uniforme.  

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

com uma razão alta entre comprimento-diâmetro. Esta relação, conhecida como 

coeficiente de forma, é tomada para definir como fibras curtas aquelas cujo valor 

situa-se abaixo de 100. As fibras utilizadas em compósitos influem nas suas 

propriedades em função do: 

 Comprimento da fibra (magnitude da ligação interfacial entre a fibra e a 

matriz) 

 Orientação e concentração das fibras quando se apresentam 

 Alinhadas e contínuas 

 Alinhadas e descontínuas 

 Aleatórias de descontínuas 

Fibras alinhadas e de maior comprimento tendem a apresentar um melhor 

conjunto de propriedades.  
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2.4.4 Processo de Fabricação dos Compósitos 

 

 

O desenvolvimento da indústria dos materiais compósitos tem levado o setor 

a uma ampliação dos procedimentos de moldagem, facilitando a confecção de peças 

de forma mais técnica e aprimorada. Em geral a moldagem de um material composto 

com fibras consta das operações básicas explicadas abaixo. Estas fases podem 

realizar-se segundo diferentes procedimentos, cuja seleção se efetua em função de 

parâmetros como: forma, dimensão, características mecânicas que se desejam 

obter, séries de fabricação, bem como o processo de polimerização que pode 

ocorrer à temperatura ambiente. 

O desenvolvimento e a maneira com que os diferentes componentes dos 

compósitos são combinados estão intimamente relacionados com seus métodos e 

processos de fabricação. O processo de fabricação a ser utilizado na fabricação de 

um compósito depende do que se quer obter como produto final (formato da peça, 

dimensão, e acabamento) e a escala de produção necessária na fabricação. A figura 

10 demostra as etapas da fabricação dos compósitos. 

 

 

          Figura 10 - Etapas de Fabricação de Compósitos. 

                                               Fonte: SANTOS, 2007. 
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Os tipos de processos mais utilizados nos plásticos reforçados dependem do 

tipo de molde a ser utilizado, molde aberto ou fechado. Os processos em molde 

aberto utilizam, em geral, baixa tecnologia e baixa escala de produção. 

• Laminação manual (Hand Lay Up): feltros de fibras enrolados, mechas 

trançadas, mantas e outros tecidos de fibras são colocados sobre o molde e 

impregna-se com resina, utilizando-se um pincel. Para melhorar o processo de 

impregnação, são usados rolos com o objetivo de eliminar bolhas. O processo 

continua com a colocação das camadas até a obtenção da espessura (ou 

configuração) desejada para a peça. O moldado é curado sem calor nem pressão. 

• Laminação à pistola (“Spray up”): fios cortados e resina são projetados 

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

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

endureça. 

• Centrifugação: misturas de fibras e resina são introduzidas em um molde 

rotatório e curadas "in situ". 

• Enrolamento (“Filament winding”): a modelagem é feita através de 

enrolamento dasfibras contínuas (roving) sobre molde rotatório. Também podem ser 

utilizados mantas ou tecidos intercalados às etapas de enrolamento do roving. Este 

processo é bastante utilizado na fabricação de peças cilíndricas e tubulações.  

Os processos em molde fechado são caracterizados pela presença de molde 

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

escala. 

• Moldagem por compressão: processo utilizando o pré-impregnado (“pre-

preg” - SMC, BMC, etc.), ou seja, semiprodutos acabados, onde as fibras já se 

encontram previamente impregnadas pela resina ao serem colocadas no molde 

aquecido. 

• Injeção: processo utilizado para alta produção e na confecção de peças de 

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

contendo em seu interior um reforço pré-formado. Os processos mais conhecidos 

são: RTM (“Resin Transfer Molding”), RIM (“Resin Injection Molding”) e R-RIM 

(“Reinforced RIM”). 

• Pultrusão: neste processo as fibras impregnadas com resinas são 

tracionadas através de moldes aquecidos, produzindo assim a polimerização da 

resina. É o processo utilizado na obtenção de perfis. 
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2.5 ENSAIOS MECÂNICOS DE MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

 

As propriedades mecânicas dos plásticos reforçados estão diretamente 

relacionadas com o tipo, quantidade e direção do reforço. 

O comportamento da fibra nos materiais compósitos exerce uma função 

bastante relevante com relação às propriedades do material. Isto porque o 

comprimento da fibra afeta diretamente a distribuição das tensões internas no 

material. Nas fibras curtas o “efeito de pontas de fibras” provoca concentrações de 

tensões na região próxima às extremidades das fibras. Já para o caso das fibras 

contínuas (longas) onde não existe o problema do “efeito de ponta de fibras”, a 

maior parcela de carga será suportada pela fibra, aumentando assim a resistência 

mecânica do material, principalmente se as fibras estiverem na direção de aplicação 

do esforço. (FELIPE, 2010) 

As fibras rompem somente se a deformação aplicada ao material compósito 

for suficientemente alta, de tal forma que passe a apresentar uma deformação 

semelhante às das próprias fibras, porém a resina assume um papel relevante no 

alongamento, pois é nela onde ocorre o início da fissura do laminado e as fibras 

possuem a capacidade de resistir aos esforços. Na figura 11 é mostrado o 

comportamento da fibra, da resina e do compósito na curva de engenharia.  

 

 

Figura 11- Comportamento da curva dos materiais compósitos. 

Fonte: OLIVEIRA, 2010. 
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As propriedades mecânicas dos materiais compósitos dependem de muitos 

parâmetros e condições ambientais diversas. Os principais parâmetros que 

modificam essas propriedades são: 

 Formação e propagação do dano; 

 Propriedades dos componentes individuais e da composição dos mesmos; 

 Processo de fabricação; 

 Grau de interação entre as fases (interface entre as fases); 

 Razão de aspecto e porosidade da carga; 

 Distribuição e orientação dos reforços 

 Grau de homogeneização; 

 Parâmetros geométricos. 

 

Outro aspecto a ser destacado é com relação ao módulo de elasticidade do 

compósito, que depende da fração em volume de fibra e da matriz. Como o módulo 

da fibra é normalmente superior ao da matriz, conforme se aumenta a fração de 

fibra, o módulo do compósito deveria aumentar. Contudo, outros fatores devem ser 

avaliados: comprimento de 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 homogênea. A intensidade de adesão na interface é também 

um fator de extrema importância. (VLACK, 1988; PAIVA et al, 1999). 

Supondo-se que as fibras estão todas alinhadas e paralelas à direção da 

carga aplicada, não existindo contato entre as fibras, então elas serão todas 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 resistência e módulo, comparados com a fibra), esperasse 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 deformação 

de falha será determinada pelos módulos relativos da fibra e da matriz. 

(HERAKOVICH, 1997). 

 

 



 

44 
 

 

2.5.1 Ensaio mecânico de tração 

 

 

Consiste na aplicação de carga de tração uniaxial crescente em um corpo de 

prova especifico até a ruptura. Trata-se de um ensaio amplamente utilizado na 

indústria de componentes mecânicos, devido às vantagens de fornecer dados 

quantitativos das características mecânicas dos materiais. 

Em um ensaio de tração, obtém-se o gráfico tensão-deformação, no qual é 

possível analisar o comportamento do material ao longo do ensaio. Os valores e 

suas representações dependem do tamanho da amostra a ser testada, pois a carga 

aplicada para o alongamento será determinada através disso. Para minimizar esses 

fatores geométricos, a carga e o alongamento são normalizados de acordo com o 

seus respectivos parâmetros de tensão e deformação. A tensão de engenharia  é 

definida pela relação, ver equação 1. 

 

 Eq. 1 

Onde:  

= Tensão; 

= Força aplicada; 

= Área da seção inicial do corpo de prova onde é diretamente aplicada a força. 

.Na figura 12 é mostrado o comportamento da curva tensão x deformação 

para o ensaio de tração. 

 

        Figura 12 – Curva tensão x deformação do ensaio de tração. 

        Fonte: OLIVEIRA, 2010. 
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2.5.2 Ensaio mecânico de flexão 

 

 

O ensaio de flexão é utilizado principalmente para avaliar propriedades 

mecânicas de materiais frágeis ou dúcteis: são analisadas as tensões internas, na 

fase elástica, isto é quando o material submetido a um esforço apresenta a 

capacidade de absorver energia ocorrendo um desarranjo em sua estrutura interna e 

devolve esta energia ao meio, retornando naturalmente na forma inicial em que se 

encontrava. 

Um dos ensaios mecânicos mais utilizados na caracterização de compósitos é 

ensaio de flexão em três pontos. O ensaio de flexão em três pontos consiste na 

aplicação de uma carga no centro de um corpo-de-prova específico, padronizado, 

apoiado em dois pontos, como é mostrado na Figura 13. A carga aplicada aumenta 

lentamente até a ruptura do corpo-de-prova. O valor da carga aplicada versus o 

deslocamento do ponto central é a resposta do ensaio. Os principais resultados do 

ensaio de flexão são: módulo de elasticidade, tensão à flexão e a deflexão máxima. 

 

 

 

              Figura 13 – Representação do ensaio de flexão. 

              Fonte: PEREIRA, 2010. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 OBTENÇÃO, PREPARO E TRATAMENTO QUÍMICO DAS PENAS DE 

FRANGO. 

 

 

Neste estudo foram utilizadas penas de frango, a partir da doação do 

comércio avícola local (Galeteria do Luis). As penas de frango foram separadas das 

impurezas maiores como é mostrado na figura 14, sendo depois lavadas com água 

em temperatura ambiente. As penas foram secadas em um forno a 100 ºC por 1h e 

30mim.  

 

     Figura 14 - Pena antes da lavagem 

             

 

Após a secagem, parte das penas foram tratadas em uma solução aquosa 

hidróxido de sódio a 2% (NaOH) durante 1 hora para remoção das impurezas (ceras, 

gorduras, etc.) nas superfícies das fibras, figura 15. Após o tratamento químico, as 

fibras foram separadas das hastes manualmente com auxilio de uma tesoura, ver 

figura 16. 

 



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 15 – Penas tratadas com NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 16 – Penas trituradas 

 

 

3.2 FABRICAÇÃO DO COMPÓSITO 

 

 

O compósito foi confeccionado através do processo de molde fechado, 

utilizando grampos em suas extremidades, a fim de comprimir o compósito 

proporcionando um melhor acabamento. Utilizou-se um molde de madeira revestido 

com fórmica, com dimensões internas de 30 x 30 cm, ver figura17. 
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A resina poliéster Ortofitálica foi utilizada como matriz (densidade 1,2 g/cm³) 

com a adição de 1% de peróxido (MEK – peroxido de metil etil cetona) como 

iniciador.  

Foram feitas duas placas de compósitos: penas sem tratamento (PST) e 

penas com tratamento (PCT). Inicialmente foi aplicado o desmoldante de cera de 

carnaúba em toda a extremidade do molde. Logo após foi colocado à metade da 

resina, em seguida adicionou-se as penas de frango aleatoriamente sendo depois 

colocada a outra metade da resina. O molde foi fechado e prensado como mostrado 

na figura 18.   

 

 

           Figura 17 – Molde para fabricação do compósito. 
 

 

Para determinação da fração volumétrica de fibra no compósito, foram 

utilizadas as seguintes equações: 

 Eq. 2 

 =  Eq. 3 

 

Sendo m a massa de resina ou fibra, d a densidade de ambas,  o volume de 

fibra e  o volume de resina, e por fim,  a fração de fibra no compósito. 
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Após a determinação de 20% em porcentagem de fibra através dos cálculos 

realizados pelas equações 2 e 3, os compósitos tiveram as seguintes composições: 

43,2g de fibra e 259,2g de resina equivalente a 20% de fibra e 80% de resina, sendo 

o peso total do compósito de 302,4g. 

 

 

Figura 18 – Fabricação do compósito por compressão 

 

Os compósitos fabricados foram cortados a laser na máquina (DERSA-

LASER 3.5 30W) conforme a marcação feita na placa do compósito como mostrado 

na figura 19. O processo de corte e totalmente automático, onde a máquina faz a 

leitura da figura com as marcações previamente inseridas no computador. Todas as 

amostras tiveram as seguintes marcações 150 x 25 x 3 mm. 

 

 

            Figura 19 – Marcações das amostras no compósito. 
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3.3 ENSAIOS MECÂNICOS  

 

 

3.3.1 Ensaio de Tração 

 

 

O equipamento utilizado para o ensaio de tração foi uma máquina de ensaio 

universal modelo SHIMADZU AG – X 300KN, ver figura 20. O ensaio tem como 

objetivo determinar a tensão de tração, a deformação e o módulo de elasticidade do 

compósito.  

Os ensaios foram realizado em um ambiente a temperatura de 25ºC, a uma 

velocidade de deslocamento, afastamento, de 2 mm/mim, de acordo com a norma 

ASTM 3039. Foram utilizadas cincos amostras com dimensões 150x25x3mm. . 

 

 

                                       Figura 20 - Máquina de ensaios mecânicos. 

 

Para calcular o módulo de elasticidade, primeiramente traça-se uma reta na 

curva tensão-deformação. Em seguida, pega-se um ponto no inicio da inclinação da 

curva até 0, 2% de deformação, ver figura 21. 
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               Figura 21- Representação do módulo de elasticidade a tração. 

 

 

3.3.2 Ensaio de Flexão 

 

 

O ensaio de flexão de três pontos foi realizado em máquina de ensaio 

universal SHIMADZU AG – X 300KN seguindo recomendações da norma ASTM 

D790. Os ensaios de flexão foram realizados para a determinação do módulo de 

elasticidade, tensão de flexão e deflexão máxima do compósito. Foram utilizadas 

cinco amostras com dimensões 150x25x3mm, distância entre apoios de 100 mm e 

taxa de velocidade de 6 mm/mim, ver figura 22. 

 

 

              Figura 22 – Amostras do ensaio de flexão. 
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Para determinação da resistência à flexão (Eq. 4), deformação máxima à 

flexão (Eq. 5) e módulo de elasticidade à flexão (Eq. 6) de acordo com a norma 

ASTM D790 foram utilizadas as equações abaixo: 

 

 Eq. 4 

 

Onde: 

= Tensão de Flexão, (Mpa); 

= carga máxima aplicada, (N); 

= distância entre os apoios, (mm); 

= largura do corpo de prova, (mm); 

= espessura do corpo de prova, (mm). 

 

 

 
Eq. 5 

Onde: 

= Deformação máxima à flexão, (%); 

= deflexão no centro do corpo de 

prova, (mm); 

= largura do corpo de prova, (mm); 

= distância entre os apoios, (mm). 

 

 

 

 Eq. 6 

Onde: 

= Módulo de elasticidade à flexão, 

(Mpa); 

= distância entre os apoios, (mm); 

= espessura do corpo de prova, (mm); 

= largura do corpo de prova, (mm); 

= inclinação do trecho linear da curva 

tensão x deflexão, (N/mm). 
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Para o calculo do modulo de elasticidade a flexão, primeiramente deve-se 

encontrar o valor de  que é a inclinação da tangente da reta na curva tensão-

deflexão, ver figura 23. 

 

 

            Figura 23 – Inclinação da tangente da reta na curva tensão-deflexão. 

 

 

Cálculo do módulo de elasticidade. 

 

= 100 mm 

= 25,2 mm 

= 3,1mm 

= 23,18 N/mm 
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3.4 ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA  

 

 

Na determinação da absorção de água utilizou-se duas amostras, que foram 

secadas em estufa a 100 oC. As fibras secas foram transferidas para um 

dessecador, resfriadas até temperatura ambiente, e determinado o peso das fibras 

secas (Ps), usando uma balança eletrônica (Tecnal), sendo em seguida imersas em 

água, ver figura 24. A seguir foram feitas várias determinações do peso em 

intervalos a cada 24h até sua saturação. O excesso de água das amostras foi 

retirado com um papel absorvente. O ponto de saturação foi determinado quando o 

peso da amostra atingiu valor constante. Para o cálculo da absorção de água (Aa) 

em percentual, foi utilizada a equação abaixo. 

 

 
Eq. 7 

Onde :  

 = Absorção de água, (%)  

 = peso do corpo de prova úmido, (g)  

 = peso do corpo de prova seco, (g) 

 

 

                           Figura 24- Ensaio de Absorção de Água 

                                         

 



 

55 
 

 

3.5 TESTE DE INFLAMABILIDADE 

 

 

3.5.1 Teste vertical  

 

 

As amostras dos compósitos com penas sem tratamento e penas com 

tratamento foram submetidas ao ensaio de inflamabilidade para uma análise 

qualitativa. Sabendo-se que um dos constituintes das penas e o enxofre inibidor 

natural de chama, foi realizado o teste de queima vertical UL (Underwriter’s 

Laboratory) 94. Esse teste avalia a capacidade do material de propagar a chama na 

direção vertical. O material é caracterizado através de três classificações: V0, V1, V2 

ou HB. 

 

 

                              Figura 25 - Esquema do ensaio vertical 

                                       Fonte: TUDOSOBREPLASTICOS, 2011. 

 

 

Para a realização do ensaio vertical, conforme a figura 25, foram utilizadas 

duas amostras presas em uma pinça, com o eixo longitudinal colocado na vertical. 

Em seguida, ajusta-se o queimador para que o mesmo produza uma chama azul. 

Após todos esses ajustes, a chama é aplicada na parte inferior do corpo de prova, 

de modo que a distância entre o centro do corpo de prova e o queimador seja de 10 

mm. Depois da aplicação por um período de 10 segundos, a chama é removida.  
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3.5.2 Teste horizontal 

 

 

Para a realização do ensaio horizontal também foram utilizadas duas 

amostras, marcadas com 6 mm, 25 mm e 100 mm. O corpo de prova é fixado na 

pinça com o eixo longitudinal colocado na horizontal e o eixo transversal inclinado de 

45º, ver figura 26.  

Logo após, o queimador é ajustado de modo a produzir uma chama azul de 

comprimento de aproximadamente 20 mm e colocado de forma inclinada a um 

ângulo de aproximadamente 45º com relação ao corpo de prova.  

A chama é aplicada ao corpo de prova atingindo o corpo-de-prova em cerca 

de 6 mm, por um período de 30 segundos. Após a aplicação da chama ao corpo de 

prova por este período determinado, a chama é removida.  

 

 

 

 

                               Figura 26- Esquema do ensaio horizontal 

                               Fonte: TUDOSOBREPLASTICOS, 2011. 
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3.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 

Após os ensaios de tração e flexão, foram realizadas análise das fraturas em 

um microscópio eletrônico de varredura. O equipamento utilizado foi o modelo XL-30 

– ESEM como mostrado na figura 27. 

 

 

 

 

      Figura 27- Equipamento para realização do MEV. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

 

A queratina, proteína encontrada nas penas, tem como uma das suas 

características a impermeabilidade à água, no qual ficou evidenciado no ensaio de 

absorção. Os compósitos com penas sem tratamento (PST) com um valor médio de 

1,9% + 0,5 tiveram uma absorção menor em relação às penas com tratamento 

(PCT) com valor médio 3,1% + 0,7, essa maior absorção é devido ao tratamento 

químico que foi submetido nas penas, no qual alterou sua estrutura. O resultado do 

ensaio pode ser observado na figura 28. 

 

 

 

 

Figura 28 - Resultado da absorção de água. 
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4.2 ENSAIO DE INFLAMABILIDADE 

 

 

O ensaio de inflamabilidade vertical UL94 apresentou uma ignição seguida de 

uma queima auto-sustentada na primeira aplicação da chama ao corpo de prova das 

amostras de penas sem tratamento (PST) e pena com tratamento (PCT), o que 

impede que o material possua uma classificação segundo a norma UL 94V.  

Durante o ensaio observou-se que a queima da amostra de pena sem 

tratamento foi mais rápida, quando chegou aos quarenta segundos de realização do 

ensaio a amostra estava completamente coberta pela chama havendo o pingo do 

material, os gases provenientes da queima não apagaram a chama do queimador. 

As figuras 29 e 30 mostram a queima das amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 29 - Teste de inflamabilidade vertical pena sem tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 30 - Teste de inflamabilidade vertical pena com tratamento 
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No ensaio de inflamabilidade horizontal UL94, observou-se que a taxa de 

queimar linear das amostras com as penas sem tratamento de 48,39 mm/min foi 

melhor do que as com tratamento de 88,24 mm/min. Diferente do ensaio vertical as 

amostras sem tratamento tiveram uma queima mais lenta em relação às com 

tratamento conforme as figuras. Em ambas as amostras a queima ocorreu da matriz 

para o reforço, devido ao processo de fabricação. Conforme as figuras 31 e 32. 

 

 

 

                          Figura 31 - Teste de inflamabilidade horizontal pena sem tratamento 

 

 

                            Figura 32 - Teste de inflamabilidade horizontal pena com tratamento 
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4.3 ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

 

Com os valores obtidos nos ensaios de tração (Força x deslocamento) foram 

calculadas e traçadas as curvas de tensão x deformação figuras 33 e 34. Através 

dessa curva obteve-se a Resistência à Tração Máxima (MPa), a Deformação 

Máxima (%) e o Módulo de Elasticidade (MPa).  

 

     Figura 33 – Curva tensão x deformação penas sem tratamento.  

      

     Figura 34 – Curva tensão x deformação penas com tratamento. 
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As curvas do ensaio de tração das amostras dos compósitos com tratamento 

e sem tratamento químico tiveram um comportamento linear por se tratar de um 

material frágil, a carga de tração crescente provoca uma deformação elástica e logo 

ao ultrapassar o limite de proporcionalidade, o corpo de prova rompe-se. 

Após as análises dos resultados obtidos para os dois compósitos, observou-

se que os compósitos com as penas sem tratamento apresentaram um melhor 

comportamento quando submetidos ao ensaio mecânico de tração com o valor 

médio de 11,21 MPa + 1,0 e as amostras com os compósitos com penas tratadas 

como valor médio de 8,35 MPa + 1,7. O mesmo comportamento pode ser observado 

na deformação máxima dos compósitos. Nas figuras 35 e 36 são mostradas as 

tensões e deformações para cada amostra. 

 

 

Figura 35 - Resistência Máxima dos compósitos a tração. 

 

Figura 36 – Deformação Máxima dos compósitos a tração. 
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As análises dos resultados do módulo de elasticidade apresentaram valores 

aproximados entres os compósitos com tratamento e sem tratamento havendo 

apenas uma diferença na quarta e na quinta amostra das penas com tratamento em 

relação às outras amostras, devido à falha ter ocorrido próximo às garras. Sabendo-

se que o módulo de elasticidade demostra a rigidez do material e quanto maior o 

módulo menor será a deformação elástica resultante da aplicação de uma tensão. 

As amostras do compósito com penas sem tratamento apresentam um valor médio 

do módulo de 16,00 MPa + 0,7 enquanto que às com tratamento obtiveram um valor 

médio de 14,63 MPa + 2,4. Os módulos de elasticidade para cada amostra 

encontram-se na figura 37. 

 

Figura 37 - Módulo de Elasticidade à tração 

 

Na comparação da resistência à tração e do módulo de elasticidade do 

compósito com penas em relação a outro tipo de compósito que utiliza a resina de 

poliéster como matriz e uma fibra natural como reforço, no caso à juta (SANTIAGO 

et al; 2006). Observou-se que o compósito estudado não apresenta um bom 

comportamento mecânico á tração em relação ao compósito com juta, ver quadro 3. 
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Característica do 

compósito 

Resistência à 

Tração 

(MPa) 

Módulo de 

Elasticidade à 

Tração (MPa) 

Deformação 

(mm/mm) 

Pena sem 

tratamento 
11,21 + 1,0 16,00 + 0,7 0,82 + 0,09 

Pena com 

tratamento 
8,35 + 1,7 14,63 + 2,4 0,81 + 0,1 

Juta 

(SANTIAGO et al; 

2006.) 

14,37 + 1,85 169,86 + 52,82 1,24 + 0,18 

Quadro 3 – Comparação do comportamento mecânico dos compósitos a tração. 

 

Na visualização das amostras pode observar que na maioria das amostras a 

fratura ocorreu próximo as garras, mas dentro da área útil do ensaio. A ausência de 

tabs pode ser um dos fatores responsável por isso, tendo em vista que sua função é 

de concentrar a tensão na área útil do corpo de prova, ver figura 38. 

A inspeção visual das amostras após serem submetidas aos ensaios de 

resistência à tração mostrou que a falha começa nas laterais das amostras e gera 

uma separação das camadas, com início na borda do laminado e com propagação 

para o interior.  

 

Figura 38 – Fraturas das amostras. 
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4.4 ENSAIO DE FLEXÃO 

 

 

Os ensaios de flexão em três pontos forneceram informações importantes 

para a análise dos compósitos reforçados: Resistência à Flexão Máxima, 

Deformação Máxima e o Módulo de Elasticidade. Os resultados obtidos no ensaio de 

flexão (tensão x deslocamento) foram calculados de acordo com a norma ASTM 790 

para obtenção da curva tensão x deflexão e podem ser observados na figura 39 e 

40. 

 

Figura 39 - Tensão x deflexão do ensaio de flexão das penas sem tratamento. 

 

Figura 40 - Tensão x deflexão do ensaio de flexão das penas com tratamento. 
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As curvas da tensão x deflexão do ensaio de flexão também apresentaram 

um comportamento linear como foi observado no ensaio de tração por se tratar de 

um material frágil, onde a tensão máxima acontece no mesmo instante da ruptura e 

no caso da flexão, dentro do limite de 5 % deflexão. 

Após as análises dos valores obtidos, foi observado que as amostras do 

ensaio de flexão das penas sem tratamento apresentaram melhores resultados tanto 

na resistência como na deformação, com os valores médios de Resistência à Flexão 

(PST 34,94 + 7,1 e PCT 22,91 + 8,6) e Deformação (PST 1,93 + 0,5 e PCT 1,3 + 

0,3). As resistências à flexão e deformações máximas de cada amostra podem ser 

observadas nas figuras 41e 42. Pode-se observar também uma discrepância entres 

os valores das amostras com e sem tratamento devido a não homogeneização da 

distribuição das fibras no compósito.  

 

 

Figura 41 - Resistência à Flexão Máxima. 
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Figura 42 - Deformação máxima do ensaio de flexão. 

 

Sabendo-se que quanto maior o módulo mais rígido será o material ou menor 

será deformação elástica. Os resultados obtidos no módulo de elasticidade do 

ensaio de flexão demostraram que as amostras com penas tratadas apresentaram 

uma maior rigidez com valor médio de 17892,1 MPa + 5519,5 enquanto as sem 

tratamento tiveram um valor médio de 8171,5 MPa + 2770,6, os valores dos módulos 

de cada amostra podem ser observados na figura 43. 

 Figura 43 - Módulo de Elasticidade à Flexão. 
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Sabendo que a pena de frango e uma fibra protéica e sua estrutura e 

diferente das fibras vegetais e que a viabilidade da utilização das mesmas estar 

intrinsecamente relaciona a sua aplicabilidade. Quando comparamos os compósitos 

reforçados com pena com outro tipo de fibra comumente utilizado, como a juta. No 

quadro 4 é demostrado os valores da resistência, deformação e do módulo de 

elasticidade a flexão do compósito reforçado com juta (SANTIAGO et al 2007) e os 

reforçados com penas, onde o compósito com penas apresenta um melhor 

comportamento mecânico em relação ao compósito com juta. 

 

 

Característica do 

compósito 

Resistência à 

Flexão 

(MPa) 

Módulo de 

Elasticidade à 

Flexão (MPa) 

Deformação 

(mm/mm) 

Pena sem 

tratamento 
34,94 + 7,1 8171,5 + 2770,6 1,93 + 0,5 

Pena com 

tratamento 
22,91 + 8,6 17892,1 + 5519,5 1,3 + 0,3 

Juta 

(SANTIAGO et al; 

2006) 

17,57 + 0,01 613,43 + 74,92 0,06 + 0,02 

Quadro 4 – Comparação do comportamento mecânico dos compósitos a flexão. 
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4.5 IMAGENS DO MEV 

 

 

Na análise superficial das amostras feita pelo microscópio eletrônico de 

varredura, observaram-se as fraturas resultantes do ensaio de tração e flexão, 

regiões de ruptura e a adesão fibra/matriz. 

Nas figuras 44 e 45 pode-se observar a superfície das amostras submetidas 

ao ensaio de tração. As imagens apresentam uma boa adesão da fibra com a matriz, 

bem como à fissura da resina. 

 

 

           Figura 44 - Amostra PST1 (pena sem tratamento). 

 

 

           Figura 45 – Amostra PST2 (penas sem tratamento). 
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Nas figuras 46 e 47 das regiões onde ocorreram as rupturas das amostras de 

tração observa-se a estrutura oca das penas, a qual aumenta área de superfície. É 

possível observa o arranque das fibras na figura 46, bem como áreas ricas em 

resina devido a formar de fabricação do compósito. 

 

 

             Figura 46 – Amostra PST3 (penas sem tratamento). 

 

 

             Figura 47 – Amostra PST4 (penas sem tratamento). 
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A figura 48 do ensaio de flexão destaca a presença da fibra na superfície da 

amostra, devido ao processo de fabricação. Pode-se observar na figura 49 a fratura 

da matriz, onde se verifica perda na rigidez e resistência do compósito. 

 

 

             Figura 48 – Amostra PST5 (penas sem tratamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 49 – Amostra PST6 (penas sem tratamento). 

 

 

 



 

72 
 

 

Na figura 50 das penas com tratamento apresenta a falta de aderência da 

fibra com a matriz, devido ao tratamento com NaOH, na qual modificou a estrutura 

da pena contribuindo para uma menor resistência mecânica também é possível 

observar a presença de bolha. 

 

 

 Figura 50 – Amostra PCT1 (penas com tratamento). 

  

Na figura 51 da região de ruptura do ensaio de tração é possível observar a 

fibra e a matriz. Na figura 52 mostra a ausência da estrutura oca na fibra das 

amostras com tratamento de NaOH, bem como o arranque da fibra. Também é 

possível observar na figura 53 a estrutura da fibra, onde se encontra os nós da pena. 

 

 

            Figura 51 – Amostra PCT2 (Penas com tratamento). 
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           Figura 52 – Amostra PCT3 (Penas com tratamento). 

 

 

            Figura 53 – Amostra PCT4 (penas com tratamento). 
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As imagens das amostras fraturadas por flexão podem ser observadas nas 

figuras 54 e 55 onde se observa a delaminação das camadas, onde a fratura ocorreu 

primeiro na matriz também é possível observar as fissuras na matriz.  

 

 

             Figura 54 – Amostra PCT5. 

 

 

            Figura 55 – Amostra PCT6. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados experimentais, as seguintes conclusões podem ser 

destacadas:  

 

1. O compósito com as penas que foram submetidas ao tratamento químico de 

NaOH tiveram sua estrutura modificada ocasionando numa absorção de valor médio  

de 3,1 % + 0,7, enquanto que no compósito com penas sem tratamento a absorção 

foi menor, de valor médio 1,9% +  0,5, devido a estrutura impermeável da queratina 

não ter sido alterada pelo tratamento.  

 

2. Na análise qualitativa do ensaio de inflamabilidade houve a sustentação da chama 

tanto no ensaio vertical como no horizontal apesar das penas terem como um dos 

constituintes o enxofre, inibidor natural de chama. A sustentação da chama ocorreu 

devido à forma de fabricação do compósito (resina/pena/resina), onde a queima das 

amostras aconteceu da resina para a pena.  

 

3. No ensaio mecânico de tração realizado nos compósitos observou-se que as 

penas sem tratamento tiveram um melhor comportamento em todos os aspectos 

estudados: resistência à tração e módulo de elasticidade. Mas quando comparado o 

módulo com o outro tipo de compósito de fibra natural, Juta 169,86 MPa, as penas 

utilizadas como reforço (16,00 MPa PST e 14,6 MPa PCT) não obtiveram um bom 

resultado. 

 

4. Os resultados obtidos nos ensaios de flexão também apresentaram um melhor 

comportamento nas penas sem tratamento em relação resistência à flexão, já no 

módulo de elasticidade as penas com tratamento tiveram um melhor 

comportamento, onde as PCT (17892,1 MPa) tem uma maior rigidez em relação as 

PST (8171,5 MPa). Na comparação do módulo com outro compósito com resina de 

poliéster e fibra natural (613,43 MPa), o compósito com penas apresentou valores 

bem maiores. 
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5. Nas imagens do MEV foi possível observar a boa adesão da fibra com a matriz no 

compósito de penas sem tratamento. Também foi observada a estrutura oca, bem 

como os nós existentes na pena.  
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6. SUGESTÕES 

 

  

No presente trabalho foram investigadas, experimentalmente, as propriedades 

mecânicas do compósito reforçado com penas de frango a partir de ensaios 

mecânicos, e em virtude dos significantes resultados obtidos sugere-se: 

 

1. Para a continuidade deste trabalho novos experimentos com variações na 

proporção de reforço. 

2. Estudo sobre a influencia do tratamento químico, porcentagens variadas de 

álcali bem como ácido, na estrutura das penas. 

3. Uso de outros processos de fabricação do compósito.  

4. Aplicação de outros tipos de resina. 

5. Aplicação e estudo do retardante de chama no compósito. 
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ANEXO I 

GRÁFICOS DO ENSAIO DE TRAÇÃO 
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ANEXO II 

GRÁFICO DO ENSAIO DE FLEXÃO 
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