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RESUMO 

 

A sustentabilidade tem sido cada dia mais um tema em evidência no mundo, 

atualmente organizações têm buscado estar cada vez mais dentro desta filosofia em 

seus processos, seja produtos ou serviços. No presente trabalho foram fabricados 

eco-compósitos com a fibra animal (lã canina) que atualmente é descartada no 

ambiente sem nenhum aproveitamento. As fibras foram caracterizadas e em seguida 

confeccionadas mantas (não tecidas). As fases do projeto consistiram em 

desenvolver métodos para converter estas fibras (reforço) misturadas com resina de 

poliéster (matriz) em distintas proporções (10%, 20% e 30%) nos compósitos. Foram 

estudadas as características da fibra, propriedades mecânicas dos compósitos, 

absorção de água e microscopia eletrônica de varredura. Inicialmente as fibras 

foram tratadas com uma solução de 0,05 mols de hidróxido de sódio, em seguida 

levadas a um preparador de mantas no Laboratório de Engenharia Têxtil da UFRN. 

Os compósitos foram fabricados em molde por compressão, utilizando a resina de 

poliéster ortoftálico como matriz e 1% de peróxido MEK (peróxido de metil etil 

cetona) como iniciador (catalizador). Para avaliação dos ensaios mecânicos (tração 

e flexão) e absorção d’agua, foram confeccionados corpos de prova com as 

dimensões 150x25x3 mm. De acordo com as normas, os ensaios de tração (ASTM 

3039) e flexão em três pontos (ASTM D790) foram realizados no Laboratório de 

metais e ensaios mecânicos da UFRN. Analisando os resultados destes ensaios, 

observou-se que o compósito reforçado com 30% apresentou um melhor 

comportamento quando expostos a carregamentos de tração, enquanto que no teste 

de flexão observou-se que o compósito reforçado com 10% apresentou um melhor 

comportamento. No ensaio de absorção d’agua foi possível observar um equilíbrio 

na absorção de umidade dos compósitos sendo seu maior percentual de absorção 

no compósito de 30%. Nas micrografias, se observa as regiões de ruptura do 

compósito e seu comportamento (fibra/matriz).  

 

 

 

Palavras-chave: Fibras têxteis, eco-compósitos, lã canina. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Sustainability has been evidence in the world today; organizations have sought 

to be more and more into this philosophy in their processes, whether products or 

attendance. In the present work were manufactured eco-composites with animal fiber 

(dog wool) that is currently discarded into the environment without any use. The 

fibers were characterized and made matting (non-woven). The phases of the project 

were consisted to develop methods and to convert these fibers (booster) blended 

with polyester resin (matrix) in different proportions (10%, 20% and 30%) at the 

composite. Were studied fiber characteristics, mechanical properties of the 

composites, water absorption and scanning electron microscopy. Initially, the fibers 

were treated with solution of sodium hydroxide of 0.05 mols, and then taken to 

matting preparing at the textile engineering laboratory - UFRN. The composites were 

made by compression molding, using an orthophthalic polyester resin as matrix and 

1% MEK (methyl ethyl ketone peroxide) as initiator (catalyst). To evaluate the 

mechanical tests (tensile and flexural) and water absorption were made twelve 

specimens with dimensions 150x25x3 mm were cut randomly. According to the 

standard method, tensile tests (ASTM 3039) bending tests (ASTM D790) were 

performed at the mechanical testing of metals at laboratory UFRN. The results of 

these tests showed that the composite reinforced with 30% had a better behavior 

when exposed to tension charge; while on the three points bending test showed that 

the composite reinforced with 10% had a better behavior. In the water absorption test 

it was possible to see that the highest absorption happened on the composite 

reinforced with 30%. In the micrographs, it was possible to see the regions of rupture 

and behavior of the composite (booster / matrix). 

 

 

 

Keywords: Textiles fibers; eco-composites; dog wool. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aplicação e desenvolvimento de processos e produtos sustentáveis tem 

sido atualmente um objetivo no mundo globalizado, envolvendo organizações de 

diversos setores econômicos, sociais e industriais. Construir processos sustentáveis 

implica em realizar ações que visam não só preservar os ecossistemas e a biodiver-

sidade, mas também melhorar as condições socioeconômicas da população.  

A busca por novas tecnologias tem se tornado cada vez mais comum entre 

profissionais e pesquisadores das engenharias. Muitas destas pesquisas têm 

utilizado matéria prima derivada de produtos naturais como processo ecofriendily 

(ambientalmente amigável) para o desenvolvimento de novos materiais e explorar 

suas propriedades físicas, químicas e mecânicas para alcançar um produto final com 

aplicações desejadas. Um destes novos materiais em crescente avanço nas 

pesquisas e aplicações no campo da engenharia são os eco-compósitos.  

 Eco-compósito é um termo utilizado para descrever os materiais compósitos 

com vantagens ambientais e ecológicas sobre o material compósito normal. Um eco-

compósito pode conter fibras naturais, ou ser constituídos de uma matriz derivada de 

um polímero natural.  Pode ser produzido a partir de combinações de resíduos 

reciclados (ECOCOMPOSITE, 2012). Através da aplicação desses novos 

compósitos é possível se obter características sinérgicas pela combinação de 

diferentes materiais constituintes, conferindo propriedades para aplicações 

diversificadas. 

 Para o fabrico de compósitos são utilizados materiais cerâmicos, metálicos e 

fibrosos a serem dispersos em uma matriz de resina polimérica. Os materiais 

fibrosos de maior utilização são os de origem vegetal, tais como fibra de coco, sisal 

e abacaxi entre outras.  

Por serem constituídos de fibra e uma matriz polimérica, as propriedades dos 

compósitos podem ser influenciadas pela constituição, distribuição e interação entre 

as matérias-primas. Desta maneira, variando-se a quantidade ou percentual das 

matérias-primas constituintes ou a orientação das fibras, pode-se alcançar a 

resistência e a rigidez desejada para o desenvolvimento de um determinado 

ecocompósito (CALLISTER, 2006). 
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Apesar da diversidade, alguns materiais ainda são relegados quanto ao seu 

potencial econômico, social e ambiental, tornando-os conveniente para aplicações 

práticas (RAMAKRISHNA et al 2004). Como exemplos desses materiais citam-se 

fibras de alguns animais, tais como a lã canina, que apresenta características 

semelhantes à lã convencional. 

No presente trabalho foi desenvolvido um eco-compósito utilizando fibras de 

lã canina como reforço e matriz resina de poliéster não saturado ortofitálica. Foram 

realizadas análise de comportamento mecânico e absorção d’água, visando sua 

utilização em campos alternativos, gerando renda e atividade com produtos 

artesanais. 

Dessa forma, a adoção de uma política racional que gere resultados como 

inserção de novos produtos, redução de custos produtivos, qualificação de pessoal, 

preservação de meio ambiente, geração de renda, entre outros, e indiscutivelmente 

um conjunto de procedimentos que justifica atenção. Portanto, há de se ressaltar a 

importância deste trabalho dado à inovação que o mesmo oferece, visto que não 

existe no mercado tal produto com consequente valor agregado ao mesmo.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O desenvolvimento de uma tecnologia para fabricação de eco-cocompósito 

com a fibra animal (lã canina). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efetuar tratamento químico nas fibras proteicas para auxiliar na adesão com 

poliéster na tentativa de melhorar o seu desempenho; 

 Fabricar a manta; 

 Fabricar compósito com a lã canina; 

 Avaliar a influência de parâmetros como tamanho das fibras e o desempenho 

do eco-cocompósito após o processo de fabricação; 

 Avaliar os compósitos produzidos (ensaios de tração, flexão em três pontos, 

absorção de água e MEV). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Atualmente, a busca por materiais que estão sendo desperdiçados e que 

podem ser utilizados como alternativas autosustentáveis têm impulsionado muitos 

pesquisadores a desenvolver produtos com melhores propriedades físicas, 

químicas, mecânicas e elétricas que apresentem baixo custo. A pesquisa 

bibliográfica realizada considera esses aspectos como requisito a viabilidade da 

alternativa tecnológica. Sendo assim o uso da fibra animal é uma excelente 

alternativa no aspecto socioeconômico, ambiental e tecnológico. 

 

3.1 FIBRAS TÊXTEIS  

 

As fibras têxteis são elementos filiformes caracterizados pela flexibilidade, 

finura e grande comprimento em relação à dimensão transversal máxima sendo 

aptas para aplicações têxteis. 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. As fibras têxteis 

podem ter várias origens, e esse é o critério comumente usado para a sua 

classificação. Assim as fibras podem ser: de origem natural que as torna aptas para 

o processamento têxtil; ou de origem manufaturada que são produzidas por 

processos industriais a partir de polímeros naturais transformados por ação de 

reagentes químicos (fibras regeneradas ou polímero natural), quer por polímeros 

obtidos por síntese química (fibras sintéticas) (LADCHUMANANANDASIVAM, 2005) 

(fluxograma 1). 

 

3.1.1 Classificação geral das fibras 

 

As fibras têxteis são classificadas de acordo com a sua obtenção 

 Naturais: vegetal, animal e mineral. 

 Manufaturadas: regenerada e sintética. 

 Inorgânicas: carbono, ouro, prata, vidro etc. 
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Fluxograma 1 - Classificação das fibras têxteis. 

 

Fonte: adaptado do original LADCHUMANANANDASIVAM, 2005.  

 

3.2 FIBRAS NATURAIS 

 

3.2.1 Fibra animal 

 

 São fibras provenientes de secreção glandular ou de bulbos pilosos que têm 

estrutura multicelular e são compostas de queratina.  

 

3.2.1.1 Lã 

 

A lã é uma fibra natural, de origem animal, proveniente da atividade de um 

folículo piloso da pele dos animais. Cada folículo dá origem a um pêlo ou fibra de lã. 

Cada fibra é constituída por uma ponta, um eixo e uma raiz. A ponta só existe nas 

fibras de primeira tosquia. A raiz é constituída por um bulbo que é mais tenro (mole) 
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que o pêlo e onde as células não estão ainda completamente formadas, mas sim em 

desenvolvimento, dentro da pele (figura 1). 

 

Figura 1 - Formação da fibra 

         

 

As células fusiformes formam o eixo da fibra, que está rodeado por escamas. 

Em tipos finos de lã as escamas individuais rodeiam todo pêlo e estão mutuamente 

inseridas e sobrepostas em forma de cálices. Quando os tipos de lã são mais 

grosseiros a escama individual não rodeia a fibra por completo e apresentam no seu 

interior um canal medular ou ilhas medulares que não existem nos tipos finos de lã, 

(LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). 

A sua estrutura é composta essencialmente de três camadas que são: a 

cutícula, o córtex e a medula. Uma ilustração diagramática da estrutura de uma fibra 

não medular (figura 2). 

 

Figura 2 – Estrutura da fibra de lã 

 

Fonte: Elvira, 2009 



20 

 

a) Estrutura física da lã 

 A lã tem uma estrutura física muito complexa, e pode ser considerado um 

composto biológico consistente de regiões quimicamente e fisicamente diferentes.  

A cutícula é formada por finas escamas de ponta dura e consistente. Elas são 

expostas umas sobre as outras ao longo da fibra sendo direcionada a ponta da fibra. 

A camada mais externa dessas escamas é uma membrana resistente conhecida 

como epicutícula. Abaixo da epicutícula esta situada a exocutícula, a camada mais 

interna é descrita como endocutícula. A epicutícula e a exocutícula contém alta 

concentração de enxofre com grande quantidade de ligação cruzada de Cistina 

proporcionando alta resistência a ataques químicos e biológicos. O córtex está 

situado no interior da cutícula constituindo aproximadamente 90% da fibra, sendo 

esta composta de células corticais. Em algumas fibras, o córtex cerca uma parte 

oca, denominado medula. A forma da medula pode variar entre as fibras de 

diferentes espécies de animais e às vezes entre as fibras da mesma espécie de 

animal (CSIRO, 2008). 

O eixo da fibra está rodeado de glândulas sebáceas que segregam gordura 

ou suarda em abundantes quantidades. A gordura da lã e a suarda colam os pêlos e 

protegem os animais contra a chuva. Quando a finura, resistência à rotura e crimp 

são uniformes em todo o comprimento da fibra, diz-se que a lã é compensada ou 

fiel; caso contrário à lã não é fiel sendo esta possuidora de pontos finos na extensão 

da fibra (LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). 

 

b) Estrutura química da lã 

 Tem sido estimado que a lã possui mais de 170 diferentes proteínas. Estas 

não são uniformimente distribuidas na extensão da fibra; proteínas de diferentes 

estruturas estão localizados em regiões específicas. Esta composição heterogenea 

é responsável pelas diferentes propriedades físicas e químicas da lã de varias 

regiões. As proteínas na lã são compostas de aminoácidos; são denomidados dessa 

forma pois contem os grupos básico amino (-NH2) e o ácido carboxilico (-COOH). 

Tendo como estrutura geral de aminoácido: 
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Figura 3 - Estrutura geral de um aminoácido 

 

Fonte: CSIRO, 2008 

 

Os aminoácidos individualmente diferem um do outro na natureza do lado do 

grupo mostrado como “R”. Dos 22 aminoácidos ocorridos naturalmente, a lã contem 

18 destes. O lado dos grupos de aminoácidos variam em tamanho e podem ser 

agrupados segundo suas propriedades químicas: hidrocarboneto, que são 

hidrofóbicos (aversão a água); hidrofílico (afinidade a água); ácido básico e 

aminoácidos que contem enxofre. Nas proteínas, incluindo a lã, os aminoacidos 

formam uma longa cadeia polimérica. Estes compostos podem ser considerados 

como poliamida porque cada unidade estrutural está unida por um grupo amino. 

Quando a cadeia polimérica é uma proteina, a unidade amido repete (-NHCHRCO-) 

chamado de grupo pepitideo. Como mostrado abaixo a formação de uma produção 

de polipeptídeo simples formado de três aminoácidos. 

 

Figura 4 - Formação de um polipeptídeo. 

 

Fonte: CSIRO, 2008 
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Na lã, as cadeias individuais polipeptídios juntam-se para formar proteínas por 

uma variedade de ligações químicas e interações físicas. As mais importantes 

ligações são as de enxofre contendo pontes de dissulfeto, que são formadas durante 

o crescimento da fibra pelo processo chamado “queratinisação”. Isto faz das fibras 

de queratina insolúveis em água e mais estável ao ataque químico e físico de outros 

tipos de proteínas. Pontes de dissulfeto estão envolvidas nas reações químicas que 

ocorrem na fixação de tecidos durante o acabamento. Neste processo as ligações 

de dissulfeto são rearranjadas para conferir aos tecidos de lã uma propriedade boa 

na secagem não sendo é necessário passar à ferro após a lavagem. 

Outro tipo de ligação é a ponte isopeptidica, formada entre os aminoácidos 

contendo acido ou grupos básicos. Além das ligações químicas, alguns outros tipos 

de interações também ajudam a estabilizar a fibra sob as condições úmida e seca. 

Estas ligações surgem a partir de interações entre os grupos laterais dos 

aminoácidos que constituem as proteínas de lã. Assim, as interações hidrofóbicas 

ocorrem entre grupos laterais hidrocarbonetos; e interações iônicas ocorrerem entre 

os grupos que podem trocar de prótons. Estas interações iônicas ou ‘pontes de sal’ 

entre cadeias lateral ácido (carboxílico) e básico (amino) são as mais importantes 

das interações. Os grupos carboxílicos e amino na lã também são importantes, pois 

confere a fibra propriedades anfotérica. 

 

Figura 5 - Comportamento anfotérico da lã 

 

Fonte: CSIRO, 2008 

 

 Esta é a capacidade de absorver e dissolver ambos os ácidos e álcalis como 

mostrado acima. Os grupos iônicos também controlam o comportamento do 

tingimento da fibra, como resultado de suas interações com as moléculas 

negativamente carregadas de corante (CSIRO, 2008). 
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PROTEÍNAS 

 As proteínas são componentes essenciais à matéria viva. Com base na sua 

composição, são divididas em simples, que consistem somente de cadeias 

polipeptídicas, e conjugadas que, além das cadeias polipeptídicas também possuem 

componentes orgânicos e inorgânicos. 

 As propriedades fundamentais das proteínas são: 

 Ser formada por polímeros constituídos por unidades monoméricas 

chamadas de α – aminoácidos. 

 Conter vários grupos funcionais. 

 Poder interagir entre si ou com outras macromoléculas para formar 

associações complexas. 

 Algumas são bastante rígidas, enquanto outras apresentam flexibilidade 

limitada. 

 

Estrutura das proteínas 

 A estrutura das proteínas é extraordinariamente complexa e o seu estudo 

requer o conhecimento dos vários níveis de organização. Destingem-se quatro 

níveis de organização existentes nas proteínas. 

a) Primária: número, espécie e a sequencia dos aminoácidos unidos por 

ligações peptídicas e pontes dissulfeto. É especificada por informação 

genética. 

b) Secundária: arranjos regulares recorrentes da cadeia polipeptídica (α – 

hélice e folha β pregueada). 

c) Terciária: pregueamento não periódico à cadeia polipeptídica, formando 

uma estrutura tridimensional estável. 

d) Quaternária: arranjo espacial de duas ou mais cadeias polipeptídicas com 

a formação de complexos tridimensionais. 

 

Proteínas secundárias 

 São proteínas que apresentam arranjos tridimensionais com dobramentos 

regulares. Esta estrutura é estabilizada por pontes de hidrogênio e oxigênio de uma 

ligação peptídica próxima (- NH...O=C-). A presença de numerosas pontes de 

hidrogênio entre as ligações peptídicas tem grande significado na estabilização da 
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estrutura secundária. Existem dois tipos de estruturas secundárias: α – hélice e folha  

β pregueada (McKEE, 2003). 

 

a) α – hélice 

  Nesta estrutura a molécula polipeptídica se apresenta como uma hélice 

orientada como se estivesse em torno de um cilindro, mantida por pontes de 

hidrogênio arranjadas entre os grupos C=O e o H–N das ligações peptídicas. As 

cadeias laterais R dos aminoácidos projetam-se para fora da hélice. 

 

b) Folha β pregueada 

  Esta estrutura resulta da formação de pontes de hidrogênio entre duas 

ou mais cadeias polipeptídicas adjacentes. Estas pontes de hidrogênio ocorrem 

entre os grupos C=O e N–H de ligações peptídicas pertencentes a cadeias 

polipeptídicas vizinhas. 

 

Queratina 

Uma proteína natural que pode ser considerada um dos polímeros mais 

abundantes no mundo. Sua importância não é devida somente por esta abundancia, 

mas também pela sua alta estrutura organizacional refletida em diversas 

propriedades relacionada com os tecidos distintos para várias espécies. Queratina 

pode ser encontrada em vários organismos totalmente diferentes, como humanos, 

cavalos, ovelhas, pássaros entre outros.  

A queratina é uma proteína fibrosa porque a sua estrutura tridimensional de α-

hélice (α-queratina) ou de folhas β-pregueadas (β-queratina), constituídas por cerca 

de 20 aminoácidos, principalmente de um aminoácido sulfurado 

denominado cisteína, que lhe confere características especiais: microfilamentos com 

resistência, elasticidade e impermeabilidade à água. Essas estruturas 

tridimensionais ocorrem porque os aminoácidos da queratina interagem entre si 

através de ligações de hidrogênio e ligações covalentes de enxofre (-S-S-) 

denominadas ligações cisteídicas (RENKE DULLAART et al. 2012), (figura 6). 
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Figura 6 – estrutura secundaria de α – hélice e folha β pregueada 

 

Fonte: McKEE 2003 

 

3.2.1.2 Principais características têxteis da lã 

 

A lã tem características que as tornam um material exclusivo para obter 

produtos de alta qualidade (ELVIRA 2009).  

 
a) Absorção de umidade 

Esta é uma das maiores vantagens da fibra de lã em relação com as 

outras, pela sua capacidade de absorver 30-40% do seu peso seco, sem 

demonstrar que está molhada. As moléculas de água são absorvidas e alojadas 

na estrutura da fibra e durante este processo a fibra libera calor (energia). 

Portanto, em condições de frio e molhado a lã é quente porque gera calor, além 

de outras propriedades específicas de isolamento térmico. Contrariamente ao 

que acontece nas condições ambientais, quente e seco, a fibra perde vapor de 

água na atmosfera absorve o calor do corpo humano para o tecido o que nos dá 

uma sensação de frescor. 

  

b) Molhabilidade 

Embora a lã facilmente absorva o vapor de água, há uma camada 

muito fina de material ceroso na superfície da fibra, que atua como um 

repelente de líquido. Este comportamento hidrofóbico também inibe o 
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desconforto pela presença de água na lã, sendo mantida uma aparência 

quente no tecido. 

 

c) Condução de calor / Isolamento térmico 

A capacidade de isolamento térmico da lã é devido ao volume de friso 

(crimp) na fibra que pode prender o ar dentro da sua estrutura, portanto as 

roupas de lã são mais quentes no inverno e frescas no verão, devido ao 

isolamento térmico que proporcionam as suas propriedades de absorção de 

água. 

 

d) Alongamento e resistência à ruptura 

A lã tem uma boa elasticidade e propriedade de recuperação que 

contribui para sua conveniência no uso de produtos têxteis, nos quais o 

estiramento é muitas vezes um requisito importante. Uma fibra de lã pode 

elastecer (estirar) aproximadamente 50% de seu tamanho original sem se 

deformar. Esta elasticidade natural permite que um tecido esticado, volte 

rapidamente a sua forma original.  

 

e) Resistência à abrasão 

A lã é moderadamente resistente à abrasão, isto porque tende a 

produzir baixos níveis de emaranhamento por fricção, formando "bolas". A 

mistura da fibra com uma proporção de nylon (geralmente 20%) aumenta a 

resistência à abrasão e, consequentemente, a vida útil da mesma. 

 

f) Ondulação ou crimp 

Uma característica especial da lã é a sua ondulação natural. Ela produz 

a força para inchar e a elasticidade, bem como a reduzida tendência que os 

artigos de lã têm para amassar. Quanto mais fino o pêlo mais forte e curta a 

ondulação ou crimp. 

 

g) Feltragem e encolhimento 

A Feltragem é uma característica típica e única da lã, visto que só esta 

fibra a possui naturalmente. Manifesta-se por uma alteração dimensional 
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irreversível dos produtos feitos com lã (fios, malhas ou tecidos) quando 

submetidos a um tratamento de agitação mecânica, na presença de um 

lubrificante (água, sabão, detergente e outros). A temperatura e o pH também 

são importantes para obter uma feltragem máxima num mínimo de tempo de 

tratamento. Quando as fibras se movem umas contra as outras, suas 

escamas podem se interpenetrar e travar causando maior efeito de coesão e 

resistência. Este efeito pode ser uma vantagem ou desvantagem, 

dependendo se o encolhimento e a feltragem são resultados buscados. 

 

3.3 MATRIZES POLIMÉRICAS 

 

Recentemente, compósitos reforçados com fibras de matriz polimérica têm 

sido amplamente utilizados em diversas aplicações como aeroespacial, automotivo, 

naval, etc., devido a sua rigidez e resistência específica elevada. Estes materiais 

também oferecem alta durabilidade e flexibilidade de design, que os tornam 

materiais atraentes nestas aplicações. Estes compósitos podem ser simplesmente 

descritos como materiais multi-constitutivos que consistem de fibras de reforço 

incorporado numa matriz de polímero rígida. As propriedades destes compostos 

estão significativamente relacionadas com as propriedades dos compostos 

constituintes, isto é: matriz, fibra e a interface entre eles. 

As fibras utilizadas em compósitos podem ser na forma de pequenas 

partículas, filamentos emaranhados ou filamentos contínuos. Suas propriedades são 

determinadas por vários fatores, tais como as propriedades das fibras, o 

comprimento das fibras, a concentração das fibras, a orientação das fibras bem 

como as propriedades da matriz, etc. (BLEDZKI, 2002). 

As resinas utilizadas como matrizes poliméricas em compósitos reforçados 

com fibras podem ser classificadas em dois tipos, termofixos e termoplásticas, de 

acordo com a influência da temperatura nas suas características. Os termoplásticos 

são polímeros capazes de serem moldados várias vezes devido às suas 

características de se tornarem fluídos quando aquecidos a uma determinada 

temperatura e depois se solidificarem quando há um decréscimo desta temperatura. 

Por outro lado, os termofixos não são capazes de se tornarem fluídos, pois durante o 

processo de cura que é normalmente exotérmico, sofre reações químicas 

irreversíveis tornando-se rígido, infusível e insolúvel. 
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Dentre as resinas poliméricas, as resinas termofixas são as mais utilizadas no 

processamento de compósitos por apresentarem algumas vantagens, tais como: 

resistência à fluência e à deformação sob carregamento, alta estabilidade 

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

(OLIVEIRA, 2012). 

 

3.3.1 Resina de poliéster  

 

 O nome poliéster é usado para descrever uma categoria de materiais obtidos 

geralmente por meio de uma reação de condensação entre um poliálcool e ácido 

policarboxílico. Os poliésteres estão entre os mais versáteis polímeros sintéticos 

conhecidos, pois podem ser encontrados comercialmente como fibras, plásticos, 

filmes e resinas. A sua síntese é muito comum e pode ser feita diretamente, através 

de esterificação, transesterificação e a reação de álcoois com cloretos de acila ou 

anidridos. Dependendo da formulação inicial, pode-se obter um poliéster saturado ou 

insaturado. A denominação “insaturado” advém da presença de duplas ligações 

presentes em sua cadeia molecular , assim como no próprio monômero de estireno , 

que a dissolve.  Estas duplas ligações, serão quebradas pela ação de um 

catalisador, (peróxido orgânico, calor ou radiação), para reagirem novamente entre 

si, dando origem a um polímero tridimensional de características termofixas, e, 

portanto, infusíveis (processo irreversível). 

 As resinas termofixas apresentam propriedades isotrópicas e quando curadas 

não se consegue mais fundi-las nem dissolvê-las. Portanto, elas perdem suas 

propriedades elásticas quando aquecidas na temperatura de distorção, desta forma 

tornando limitado o uso para componentes estruturais, porem tem melhor 

estabilidade dimensional, resistência ao calor, resistência química e elétrica do que 

as resinas termoplásticas (SANTIAGO, 2007). 

De acordo com Oliveira (2012) os poliésteres insaturados são empregados 

industrialmente em combinações com reforços fibrosos, como vidro, sisal, amianto, 

etc. Em termos técnicos e econômicos, os melhores resultados para as aplicações 

de engenharia são obtidos quando combinado com fibras de vidro, entre outros 

materiais. O quadro 1 apresenta algumas propriedades da resina de poliéster. 
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Quadro 1 – Propriedades da resina de poliéster 

Propriedades Valor 

Densidade 1100 a 1400 g/cm³ 

Módulo de Elasticidade 2100 a 4400 MPa 

Resistencia a tração 34 a 100 MPa 

Alongamento 2% 

Fonte: SANTIAGO et al., 2007. 

 

A estrutura de um poliéster insaturado é composta geralmente de três 

componentes básicos: ácidos saturados, ácidos insaturados e glicóis. Estes 

componentes consistem usualmente de ácido ou anidrido ftálico, ácido fumárico ou 

anidrido maleico e propileno glicol e um monômero vinílico, comumente o estireno. 

Cada um desses elementos tem sua função básica na obtenção da resina poliéster, 

o ácido insaturado fornece os pontos reativos para as ligações cruzadas; o ácido 

saturado determina o grau de espaçamento ou concentração das moléculas do 

ácido insaturado ao longo da cadeia do poliéster, e o glicol proporciona os meios 

para a esterificação e a ponte entre os ácidos para formar o polímero.  

O monômero vinílico dissolve o polímero formado durante a reação de 

esterificação e serve de ponte de ligação (reticulação) entre os pontos de 

insaturação presentes na cadeia do poliéster (CALVALCANTI, 2006). 

  

Figura 7 – Estrutura química da resina de poliéster ortofitálica 

 

Fonte:SILAEX, 2012 

 

A polimerização, ou seja, a cura da resina consiste basicamente na mudança 

da fase líquida para a fase sólida. O processo pode acontecer mediante 

aquecimento, utilizando radiações eletromagnéticas, ou pela adição de catalisadores 

e aceleradores de reação. Para a cura em temperatura ambiente, o catalisador mais 

utilizado é o peróxido de metil-etil-cetona (CAVALCANTI, 2006).  
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O peróxido de metil etil cetona (MEK) é um peróxido orgânico muito utilizado 

na cura de resinas poliésteres insaturadas, podendo ser encontrado basicamente 

em três estruturas, que coexistem, apenas mudando a porcentagem das  mesmas.  

Essas estruturas são: monomérica, diméricas, trimérica. 

 

Figura 8 – Estrutura química do peróxido de Metil-etil-cetona (MEK) 

 

Fonte:SILAEX, 2012 

 

O MEK que mais se adequa para esse tipo de resina contém um alto teor de 

estruturas diméricas, que possibilita um melhor desempenho ao que se destina.  

Isso é obtido simplesmente controlando-se a estequiometria da reação, com 

especial atenção à quantidade de catalisador utilizado (SILAEX, 2012). 

 

3.4 COMPÓSITOS POLIMÉRICOS 

 

3.4.1 Definição  

 

 De acordo com Mendonça (2005) o material compósito é formado por uma 

matriz e uma ou mais fases dispersas, possuindo propriedades que não são obtidas 

pelos materiais constituintes – matriz e fase dispersa – separadamente. Os 

constituintes de um compósito são geralmente dispostos de modo que uma ou mais 

fases descontínuas são incorporados em uma fase contínua. A fase descontínua é 

denominada reforço e a fase contínua é a matriz. A matriz compreende geralmente a 

maior parte constituinte de um compósito, suportando os materiais de reforço 

mantendo as suas posições relativas obtendo um melhor desempenho nas suas 

propriedades. Assim os diferentes tipos de fibras utilizadas na composição, podem 

afetar as propriedades do compósito de diferentes maneiras. 
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Pode-se considerar, de maneira geral, um compósito como sendo um material 

multifásico que exibe uma proporção significativa das propriedades das fases que o 

constituem de tal forma que é obtida uma melhor combinação de propriedades. O 

reforço, que apresenta resistência à tração, enquanto a matriz tem a função de 

manter as fibras unidas, permitindo que as tensões sejam transferidas da matriz 

para as fibras, resultando no material reforçado. Tecnologicamente, esses 

compósitos reforçados com fibra são os mais importantes, pois apresentam alta 

resistência e rigidez em relação ao seu peso (CALLISTER, 2006). 

 

3.4.2 Classificação dos Materiais Compósitos 

 

De acordo com Levy Neto e Pardini (2006), os materiais compósitos podem 

ser classificados de acordo com a sua natureza, com a estrutura de seus 

componentes (matriz e reforço) e também de acordo com a geometria e forma das 

fases presentes. Podendo ser classificado também em três categorias dependendo 

do tipo de materiais utilizados como matriz, tais como metálicas, poliméricas e 

cerâmicas. Cada tipo de material compósito é adequado para aplicações diferentes. 

Entre eles, os compósitos de matriz polimérica, que é caracterizado por 

propriedades tais como rigidez elevada, resistência à tração elevada, resistência à 

fratura, corrosão, resistência à abrasão, baixo custo etc. 

 Existem duas classes principais de polímeros utilizados como matriz, os 

como termoplásticos e termofixos. Termoplásticos (nylon, polipropileno, acrílicos, 

etc.), pode ser repetidamente amolecida e reformada por aplicação de calor. No 

entanto, termofixas (fenólica, epóxis etc.), por outro lado, são materiais que são 

submetidos a um processo de cura durante a fabricação da peça, depois de 

enrijecidas e não podem ser reformada (BLEDZKI, 2002). Em relação à fase 

dispersa, os compósitos são classificados (fluxograma 2). 
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Fluxograma 2 - Proposta de classificação hierárquica de compósitos 

 

Fonte: Levy Neto e Pardini, 2006 

 

3.5 ENSAIOS MECÂNICOS NOS COMPÓSITOS  

 

As propriedades mecânicas dos compósitos reforçados estão diretamente 

relacionadas com o tipo, quantidade e direção do reforço, sendo que, o 

comportamento da fibra exerce uma função bastante relevante com relação às 

propriedades do material, no qual, 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. 

No entanto, 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.  
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As propriedades dos materiais compósitos fibrosos dependem dos aspectos 

microestruturais dos componentes como: diâmetro, comprimento e alinhamento ou 

distribuição das fibras e seus percentuais. Com isto, qualquer variação destes 

aspectos provocará uma variação nas propriedades do material. Contudo, o 

importante é determinar estes fatores para que se possa obter um material com 

propriedades mecânicas exigidas pelo projeto. Para a determinação das 

propriedades elásticas de um material compósito deve-se levar em consideração a 

densidade, o arranjo e fração de volume das fibras (FELIPE, 2008). 

 

3.5.1 Ensaio de tração 

 

O ensaio de tração é basicamente usado para determinação do limite de 

ruptura de um material, do limite de escoamento, do alongamento dentre outras 

características. Com esse tipo de experimento, pode-se afirmar que praticamente as 

deformações promovidas no material são uniformemente distribuídas em todo o seu 

corpo, pelo menos até ser atingida uma carga máxima próxima do final do ensaio 

permitindo medir satisfatoriamente a resistência do material. A uniformidade da 

deformação permite ainda obter medições para a variação dessa deformação em 

função da tensão aplicada (GARCIA, 2008). 

No ensaio de tração obtém-se o gráfico tensão-deformação (figura 9), 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 σ é 

definida pela relação, (equação 1). 

 

σ = F / A       Eq. (1) 
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Figura 9 – Curva tensão/deformação do ensaio de tração 

 

Fonte: Oliveira 2012. 

 

3.5.2 Ensaio de Flexão em três pontos 

 

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 (GARCIA, 2008). 

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 (figura 10).  

Propriedades de flexão tal como determinado por estes métodos de ensaio 

são especialmente úteis para o controle de qualidade e para fins de especificação. 
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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 deflexão máxima. 

 

Figura 10 - Representação do ensaio de flexão em três pontos 

 

Fonte: NORMA ASTM D790 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seguir, a descrição dos materiais utilizados no trabalho bem como os 

métodos de fabricação e as técnicas de análise empregadas para o estudo dos 

compósitos da lã canina com a resina de poliéster.   

 

4.1 ESPECTROSCOPIA POR ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS-X (EDS).  

 

 É uma técnica analítica usada para a análise elementar ou caracterização 

química de uma amostra. É uma das variantes da espectroscopia por fluorescência 

de raios X que se baseia na investigação de uma amostra através de interações 

entre partículas ou radiação eletromagnética e matéria, analisando os raios 

X emitidos pela matéria em resposta à incidência de partículas carregadas. Suas 

capacidades de caracterização são devidas, em grande parte ao princípio 

fundamental que cada elemento tem, uma estrutura atômica única, de modo que os 

raios X emitidos são característicos desta estrutura que identificam o elemento. 

(CORBARI et al, 2008) 

 As análises da fibra in natura e tratada foram realizadas no equipamento Swift 

ED 3000 X - Tream. 

 

4.2 USO DO CLASSIFIBER PARA LÃ CANINA 

 

 Do mesmo modo que a maioria das propriedades físicas da matéria prima 

têxtil natural, o comprimento das fibras varia muito. Assim, por exemplo, o 

coeficiente da variação de comprimento que difere de uma amostra para outra se 

situa na ordem de 50-60% para a lã. É possível melhorar a fibra desenvolvendo 

condições para uma maior uniformidade de comprimento da fibra, além disto, o que 

se pode fazer é adotar melhores métodos da tosa mantendo o mínimo possível de 

variação (LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). 

Classifiber é um aparelho que mensura a distribuição no comprimento das 

fibras naturais e sintéticas. Mede por um método óptico com precisão as fibras 

presas no pente amostrador fornecendo o diagrama com os resultados da amostra 

analisada. O modelo utilizado foi o Keisokki KCF/LS-V (KEISOKKI, 2012) (foto 1). 
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Foto 1 – Classifiber Keisokki, 2012 

 

Fonte: Autor 

 

Para encontrar o valor do comprimento foi utilizado a formula estatística da média 

amostral “x-barra” (equação 2). 

 

    Eq. (2) 
 
Onde:  

xi = valores obtidos na amostra; n = número de elementos na amostra. 

 

4.3 TRATAMENTO DA FIBRA 

 

 As fibras foram lavadas em uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,05 

mol por 1 hora para retirada das impurezas naturais. Em seguida as fibras foram 

secadas na estufa a 110ºC por 2 horas para poder confeccionar a manta. 

 

4.4 CONFECÇÕES DAS MANTAS  

 

Para a realização deste estudo foi utilizada fibra natural animal lã canina, 

recolhida nos pet shops na cidade de Natal que tinha como destino prévio o 

descarte, que atualmente não existe aplicação sustentável evitando a geração de 
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resíduos sólidos no ambiente. As fibras foram separadas e abertas com uma carda 

manual a fim de torna-las mais soltas. A manta foi confeccionada num preparador de 

mantas com o objetivo de torná-la a mais homogênea.  

 

4.4.1 Descrição do preparador de mantas  

 

O dispositivo usado como preparador de mantas é composto por um tanque 

de vidro e uma peça em nylon (tecnil) para moldagem. O tanque possui dimensões 

de 30x30x22 cm, confeccionado em vidro 4 mm de espessura. Na altura de 10 cm, 

há uma cinta interna de 2 cm de largura, utilizada para apoiar a peça em nylon 

(tecnil). O tanque possui ainda um orifício lateral inferior através do qual está afixada 

uma mangueira para a entrada e saída de água, (foto 2). 

 

Foto 2 – Preparador de Manta 

 

Fonte: Autor 

 

A peça em nylon (tecnil) é utilizada para prensagem da manta, sendo esta 

dividida em duas partes, uma superior e uma inferior. A parte inferior apresenta 

pequenos orifícios de 2 mm de diâmetro, distanciados entre si a 1 cm para permitir a 

passagem da água. Para encaixar a parte superior e ao mesmo tempo servir como 

prensas, são utilizados quatro parafusos 5/16 inox, (foto 3). 
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Foto 3 – Peça em nylon (Tecnil) 

 

Fonte: Autor 

 

4.4.2 Fabricação da manta 
 

 Para a confecção das mantas obteve-se a fração volumétrica das fibras 

através das seguintes equações: 

 

 

  Eq. (3) 

 

 

  Eq. (4) 

 
 

Onde: 

m - massa de resina ou fibra; 

d - densidade de ambas; 

vf o volume de fibra; 

vr o volume de resina; 

f
fr - 

fração de fibra no compósito;  

 
Uma proporção de fibra/resina 10/90%, 20/80% e 30/70% foram escolhidas 

levando em consideração a forma de fabricação da manta e do compósito. 
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Quadro 2 – Composição das mantas 

Manta Lã canina Poliéster 

10% 24,3g 291,6g 

20% 48,6g 259,2g 

30% 72g 226,8g 

Fonte: Autor 

 

Para facilitar a posterior retirada da manta do preparador, foi colocado 

primeiramente um papel alumínio na parte inferior da peça de tecnil. Logo após, as 

fibras foram colocadas no dispositivo (foto 4). 

 

Foto 4 – Fibra disposta no preparador 

 

 Fonte: Autor 

 

Para que as fibras ficassem totalmente submersas foi adicionado água 

através da mangueira, em seguida procedeu-se o escoamento até que a manta 

ficasse totalmente depositada no suporte (foto 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Papel Alumínio 
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Foto 5 – Fibra submersa na água 

 

Fonte - Autor 

 

Para a retirada do excesso de água, foi colocada a tampa dando inicio ao 

processo de prensagem das fibras (foto 6). 

 

Foto 6 – Prensagem da manta 

 

Fonte - Autor 

 

Após a prensagem a manta foi levada à estufa com temperatura de 110ºC por 

2 horas com a finalidade para eliminar o excesso de umidade (foto 7). 
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Foto 7 – Secagem da manta na estufa 

 

Fonte - Autor 

 

4.5 FABRICAÇÃO DOS COMPÓSITOS  

 

Os compósitos foram confeccionados no laboratório de Engenharia Têxtil – 

UFRN, através do processo de compressão. O molde utilizado é feito em madeira e 

revestido com fórmica, com dimensões internas de 30 x 30 x 3 cm. Para sua devida 

compressão foram utilizados grampos em suas extremidades, a fim de obter uma 

uniformidade do compósito, ou seja, uma boa interação entre reforço e matriz. 

Como matriz utilizou-se a resina poliéster ortofitálica (densidade 1,2 g/cm³) 

com a adição de 1% de peróxido de metil-etil-cetona (MEK) como iniciador.  

Com o objetivo de avaliar o desempenho do material, foram fabricados três 

placas de compósitos com diferentes percentuais da fibra em sua composição (10% 

de lã canina/poliéster; 20% de lã canina/poliéster; 30% de lã canina/poliéster). 

Inicialmente foi aplicada a cera de carnaúba como desmoldante em seguida foi 

colocada a manta com a resina em forma de sanduiche (resina/manta/resina), 

finalmente o molde foi fechado (foto 8). 
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Foto 8 – Compósito sendo prensado 

 

Fonte - Autor 

 

Depois da retirada da parte superior do molde foram cortados aleatoriamente 

corpos de prova nos compósitos com dimensões 150x25x3 mm na máquina laser 

(DERSA-LASER 3.5 30W). 

 

4.6 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

4.6.1 Ensaio de Tração  

 

 O ensaio tem como objetivo determinar a tração, a deformação e o 

módulo de elasticidade do compósito. Para isso a máquina de ensaio universal 

modelo SHIMADZU AG – X 300KN, foi utilizada. Os ensaios foram realizados em um 

ambiente com temperatura de 25ºC, com velocidade de deslocamento 2 mm/mim, 

de acordo com a norma ASTM D3039 (foto 9). 

. 
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Foto 9 – Máquina de Ensaios Mecânicos 

 

Fonte: Autor 

 

Para realização dos testes, foram utilizadas seis amostras de cada compósito 

com dimensões 150x25x3 mm (foto 10). 

 

Foto 10 – Amostras dos Ensaios mecânicos 

 

Fonte: Autor 

 

4.6.2 Ensaio de flexão de três pontos  

 

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

universal SHIMADZU AG – X 300KN, de acordo com a ASTM D790. Os ensaios de 

Garras 

Corpo de prova 
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flexão foram realizados para a determinação do módulo de elasticidade, tensão de 

flexão e deflexão máxima do compósito usando a distância de 100 mm entre os 

apoios e taxa de velocidade de 6 mm/mim (foto 11). 

 

Foto 11 – Teste de Flexão na Amostra 

 

Fonte – Autor 

 

Para determinação da resistência à flexão (Eq. 5), deformação máxima à 

flexão (Eq. 6) e módulo de elasticidade à flexão (Eq. 7) de acordo com a norma 

ASTM D790 foram utilizados as equações abaixo: 

 

Eq. (5) 

 

 

Eq. (6) 

 

 

Eq. (7) 

Onde:  

σf - resistência à flexão;  

P - carga máxima aplicada; 

L - distância entre os apoios em mm; 

ε - deformação máxima em %;  

D - deflexão no centro do corpo de prova em mm; 

d - espessura do corpo de prova em mm,  

b - largura do corpo de prova em mm;  

m - massa do corpo de prova. 

E – modulo de elasticidade a flexão  
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4.7 ABSORÇÃO DE ÁGUA  
 

No ensaio de absorção de água foram utilizadas três amostras de diferentes 

percentuais de fibra de cada compósito. Inicialmente as amostras foram secas em 

estufa à 100 ºC e em seguida transferidas para um dessecador, sendo resfriadas até 

temperatura ambiente. Ao atingir temperatura ambiente por 15 minutos, foram 

pesadas no estado seco em balança eletrônica (Tecnal) e logo em seguida foram 

imersas em água destilada (foto12). Até a saturação as amostras foram pesadas em 

intervalos de 24h durante 5 dias, no qual o excesso de água das amostras no 

momento de cada pesagem 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, foi utilizada a equação 8.  

 

  Eq. 8 

 

Onde: 

Aa – absorção de água (%) 
Pu - peso úmido da amostra; 
Ps - peso seco da amostra; 

 

Foto 12 – Ensaio de absorção de água 

 

Fonte - Autor 
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4.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)  

 

 O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de 

produzir imagens de alta ampliação (até 300.000 x) e resolução. As imagens 

fornecidas pelo MEV possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no 

monitor do aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos elétrons, ao 

contrário da radiação de luz a qual estamos habitualmente acostumados. O princípio 

de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de elétrons por um 

filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV. Essa variação de voltagem 

permite a variação da aceleração dos elétrons, e também provoca o aquecimento do 

filamento. (Hans-Jürgen et al, 1997);  

Foram realizados após os ensaios de tração e flexão análise das fraturas nas 

amostras utilizando o modelo de bancada – TM 3000 HITACHI (foto 13). 

 

Foto 13 – MEV de Bancada TM 3000 HITACHI 

 

Fonte: Autor 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 ESPECTROSCOPIA POR ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS-X, (EDS ou EDX). 

  

5.1.1 Fibra in natura 

 

 Na micrografia pode-se observar a presença de impurezas entre as 

escamas em toda a superfície da fibra. A análise realizada na região espectral da 

amostra identificou a presença de alumínio, este pode ser oriundo de resíduos de 

produtos utilizados para tratamento de parasitas nos cães. 

 

Imagem 1 – Micrografia da Fibra in Natura 

   

 

Gráfico 1 – EDS da fibra in natura. 

 

Impurezas 

Escamas 
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5.1.2 Fibra tratada 

 

Após o tratamento em solução aquosa de hidróxido de sódio, pode-se 

perceber que a superfície da fibra ficou mais lisa e com ausência de impurezas entre 

as escamas. Durante a análise, a presença do elemento sódio foi identificada, este é 

resultado em consequência do tratamento dado na fibra. 

 

Imagem 2 – Micrografia da fibra tratada 

  

 

Gráfico 2 – EDS da fibra tratada 

 

 

Escamas 
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5.2 CLASSIFCAÇÃO DA LÃ CANINA 

 

 Foram realizadas amostragens da fibra para uma breve classificação de sua 

estrutura física. Os testes foram realizados no equipamento Classifiber no 

Laboratório de controle de qualidade de fibras têxteis do departamento de 

Engenharia Têxtil.  

 

5.2.1 Comprimento da fibra  

 

A medida do comprimento médio das amostras de fibras foi determinada 

estatisticamente pelo classifiber. O comprimento médio da fibra encontrado foi de 

45,5 mm com um desvio padrão de 3,54.  

 

Gráfico 3 – Comprimento médio da fibra. 

 

Fonte: Autor 

 

5.2.2 Índice de uniformidade: 

 

É a medida de variação de comprimento das fibras determinada pelo 

classifiber que corresponde à razão do comprimento médio expressa em 

percentagem. Uniformidade encontrada foi de 74,1% com um desvio padrão de 3,23. 
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Gráfico 4 – Uniformidade média da fibra. 

 

Fonte: Autor 

 

5.2.3 Título da fibra 

 

Medida que expressa a densidade linear de uma fibra (relação entre a massa 

e o comprimento). No sistema direto a unidade Tex representa a massa em gramas 

de 1000 metros da fibra. Para o calculo do título da fibra foi realizada uma medição 

de 31,02 metros que pesou 0,0272 gramas, logo para fins de cálculos o título da 

fibra em estudo é de 0,8 tex. 

 

5.2.4 Densidade da fibra 

 

Densidade absoluta ou massa específica de uma substância qualquer é a 

razão entre a massa de um corpo pelo volume que o mesmo ocupa. Testes de 

densidade também foram realizados para verificar a densidade da fibra usando o 

picnômetro. Com o resultado dos testes observou-se que a densidade média da lã 

canina é de 0,9 g/cm3. 
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5.3 ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

 A Higroscopicidade da lã é de aproximadamente até 40 % do seu peso seco 

(LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). No ensaio de absorção onde o compósito que 

tem 10% da fibra de lã canina como reforço obteve o menor percentual sendo de 5%, 

resultado este que bem próximo em relação com o compósito reforçado com 20 % 

da fibra que é de 5,4%. O compósito com 30% da fibra obteve 8% sendo este o 

maior percentual de absorção.  

 

Gráfico 5 – Absorção de água no compósito  

 

Fonte - Autor 

 

5.4 ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

Neste ensaio foi possível observar o comportamento mecânico das três 

placas de compósitos. Com os valores médios obtidos no ensaio de tração (força x 

deslocamento) das seis amostras de cada compósito conforme mostrado no gráfico 

6, foram calculadas e traçadas as curvas de tensão x deformação. Através destes 

resultados obteve-se a resistência à tração máxima (MPa), a deformação máxima 

(%) e o módulo de elasticidade (MPa) com os respectivos desvios padrões (S).  
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Gráfico 6 – Curva tensão x deformação 

 

Fonte: Autor 

 

Analisando as curvas, observamos que os três compósitos não apresentam o 

limite de escoamento definido. Conforme os resultados pode-se observar a variação 

dos valores entres os três compósitos, sendo mais evidente entres os 10% e 30%. 

Destaca-se também que com o aumento do porcentual de fibras houve um aumento 

na resistência do compósito.  

Após ser submetido aos ensaios de resistência à tração, o compósito 

apresentou uma fratura começando nas laterais das amostras propagando-se para o 

interior, não havendo, portanto uma separação completa das partes (foto 14).  

 

Foto 14 – Amostras após o ensaio de tração 

 

Fonte: Autor 

x 
x x 



54 

 

O módulo de elasticidade demonstra a rigidez do material e quanto maior o 

módulo menor será a deformação elástica resultante. Analisando o comportamento 

constatou-se que, onde o compósito que obteve o maior módulo de elasticidade 

apresentou a menor deformação (gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Módulo de elasticidade a tração 

 

Fonte: Autor 

 

Com base nos resultados do modulo de elasticidade a tração também se 

observou a variação entre os três compósitos. O compósito no qual continha a 

menor fração volumétrica da fibra de lã canina (10%), apresentou o maior módulo, 

em torno de 29 MPa. Os valores do módulo de elasticidade de 20% e 30% 

apresentaram valores aproximados entre 23 MPa. Já no caso da deformação houve 

uma variação significativa entres os compósitos estudados, principalmente em 

relação ao de 30% que obteve mais que o dobro da deformação comparado com o 

de 20%. Este aumento de deformação influenciou de forma positiva na resistência 

mecânica do compósito com 30% de fibra de lã canina. 

 

5.5 ENSAIO DE FLEXÃO EM TRÊS PONTOS 

 

O ensaio de flexão em três pontos proporcionou o estudo das propriedades 

de resistência, deflexão e módulo de elasticidade para os três compósitos reforçado 
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com fibra de lã canina com diferente fração volumétrica. Os resultados obtidos nos 

ensaios mecânicos de flexão com os valores médios (gráfico 8).  

 

Gráfico 8 – Curva tensão x deflexão  

 

Fonte: Autor 

 

Uma das reações do material é a sua capacidade em absorver energia e 

dissipa-la, isto é a tendência de retornar ao estado inicial em que se encontrava, 

quando submetido a um esforço. Deste modo, entre os três compósitos estudados o 

que tem 10% de reforço da fibra demostrou melhor essa capacidade. Outro fator 

observado durante o ensaio é que não houve a ruptura em nenhuma das amostras 

ocorrendo apenas uma deformação na superfície do compósito, como o 

aparecimento de fibras.  

Na analise dos valores da resistência à flexão observou-se que, com o 

aumento da fração volumétrica da fibra houve uma redução do limite de resistência. 

O maior valor médio da resistência entre os compósitos estudados foi de 31,04 MPa 

com 10% de fibra. 

Em relação ao módulo de elasticidade os três compósitos apresentaram 

valores bem distintos, onde o maior módulo obteve um valor médio de 35,94 GPa 

sendo este o compósito com o menor percentual de fibras,  e o menor valor que 

ficou em torno de 4,54 GPa para o compósito com maior percentual de fibra (30%), 

assim obtivemos uma diferença de 31,4 GPa. Com o aumento da fração de fibra há 

x 
x 

x 
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uma redução do módulo. Os valores médios do módulo de elasticidade a flexão 

estão apresentados (gráfico 9). 

 

Gráfico 9 – Módulo de elasticidade a flexão 

 
Fonte: Autor 

 

5.6 ANÁLISE DOS COMPOSITOS 

 

Ao analisar os resultados dos testes mecânicos de tração e flexão 

juntamente, se observa que a resistência à tração aumenta ao contrario da 

resistência à flexão quando a fração volumétrica foi acrescida (gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Resistência à tração e flexão (MPa). 

 

Fonte: Autor 
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No módulo de elasticidade o comportamento entre os compósitos em ambos 

os testes de tração e flexão, fica evidente a diminuição dos valores do modulo de 

elasticidade com o aumento do percentual de fibra. No teste de tração o compósito 

com 10% obteve um modulo de 29 GPa e 23 GPa para o compósito com 30% da 

fibra, sendo uma diferença de 6GPa. Enquanto que no teste de flexão houve uma 

grande diferença entre os mesmos compósitos de 31,4 GPa (gráfico 11). 

 

Gráfico 11 – Módulo de elasticidade tração x flexão (GPa) 

 

Fonte: Autor 

 

5.7 COMPARATIVO DE ENSAIOS MECÂNICOS EM COMPOSITOS  

 

 Comparando os valores da resistência à tração e flexão dos três compósitos 

em relação a outros compósitos que utilizou como reforço a pena de galinha 

(GALVÃO, 2011) com a resina de poliéster ortoftálica como matriz. De acordo com o 

gráfico observou-se que o compósito estudado apresentou resultados quanto aos 

ensaios mecânicos bem semelhantes do compósito de pena de galinha obtendo 

valores superior no ensaio de tração e aproximado ao de flexão. Os compósitos 

comparados encontravam-se nas mesmas condições e características (gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Comparativo de ensaio mecânico dos compósitos. 

 

Fonte: Autor 

 

5.8 ANÁLISES DAS IMAGENS DO MEV 

 

Analises realizada nas superfícies das amostras pela micrografia, observam-

se as deformações e fraturas resultantes dos ensaios mecânicos, regiões de ruptura 

e a adesão fibra/matriz.  

Nas imagens 3 e 4, se pode observar o aparecimento de fibras na superfície 

das amostras submetidas ao ensaio de flexão bem como pequenas quebras da 

resina. Análise realizada nos três compósitos observou se que este comportamento 

independe da fração volumétrica da fibra no compósito.  
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Imagem 3 – Micrografia do ensaio de flexão 60x 

 

 

 

Imagem 4 – Micrografia do ensaio de flexão 800x (superfície) 

 

 

 

Quando submetido ao ensaio de tração, está bem evidente a fissura na resina 

de poliéster, porém a fibra continua ligada as partes da resina não havendo ruptura 

total do compósito (imagens 5 e 6). Fica evidente que não houve uma integração 

Fibra  

Quebra da matriz 
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plena fibra/matriz, podendo observar os espaços vazios entre as fibras no interior do 

compósito devido ao não escoamento da resina, promovendo assim um 

deslocamento da fibra no compósito quando esta é submetida ao esforço, mantendo 

a superfície da fibra livre de resíduos da matriz. 

 

          Imagem 5 – Micrografia do ensaio de tração 60x 

  

 

 

Imagem 6 – Micrografia do ensaio de tração 200x  

 

Força 

Fibra 

Matriz 

Fissura da resina 
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Pode se observar (imagem 7) pontas da fibra que não são resultantes de 

rompimentos quando estas foram submetidas ao teste de tração, mas sim o 

deslocamento da fibra do interior da resina. 

 

Imagem 7 – Micrografia do ensaio de tração 200x 

 

 

 

Imagem 8 – Micrografia do ensaio de tração 1500x 

 

 

Escamas 

Fissura da resina 

Pontas da fibra 
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Imagem 9 – Micrografia do ensaio de tração 1500x  

 

 

 

Imagem 10 – Micrografia do ensaio de tração 1800x 

 

Na imagem 9, o deslocamento fica evidente formando uma cama (forma) da 

fibra na resina e o quebramento da resina na imagem 10. 

 

 

Resíduo de resina 

Cama da fibra 

Quebradura da resina 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados experimentais, as seguintes conclusões podem ser 

destacadas:  

1. O compósito que utilizou uma maior concentração de fibras (30%) 

proporcionou um maior percentual na absorção de umidade do compósito tendo uma 

media de absorção de 8,0%. Enquanto que nos compósitos com reforço 10% e 20% 

apresentaram um percentual bem próximo, obtendo uma diferença de 0,4% entre 

estes, comprovando umas das principais características da fibra de lã utilizada como 

reforço que é a boa higroscopicidade.  

2. No ensaio mecânico de tração realizado nos compósitos observou-se que, 

o compósito com maior índice de fração volumétrica da fibra mostrou um bom 

comportamento nas análises de resistência à tração e um menor resultado no 

módulo de elasticidade. O compósito com 10% da fibra usada como reforço obteve 

um modulo de elasticidade superior aos demais demonstrando uma ampla diferença, 

bem como o enrijecimento do compósito com o aumento do percentual da fibra em 

sua composição. 

3. Os resultados obtidos no ensaio de flexão de três pontos foram observados 

que o compósito com menor percentual de fibras (10%) demonstra um 

comportamento superior aos demais tanto na flexibilidade quanto no modulo de 

elasticidade. Sendo uma menor diferença entre os valores de resistência a flexão. 

4. Nas imagens do MEV foi possível observar que não houve uma boa 

adesão da fibra com a matriz nos compósitos, caracterizada pela presença de fibras 

ligada as partes da matriz quando fraturada e pela ausência de resíduos da resina 

na superfície das fibras. 
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7 SUGESTÕES 

 

No presente trabalho foram investigadas, experimentalmente, as propriedades 

mecânicas dos compósitos reforçados com poliéster, com a lã canina em distintos 

percentuais, a partir de ensaios mecânicos, e em virtude dos significantes resultados 

obtidos sugere-se:  

1. Novos experimentos com proporções variadas nas orientações das fibras 

utilizadas, ex. unidirecional e bidirecional para escolher a melhor composição 

através de seus resultados.  

2. O uso de um agente de compatibilização com o objetivo de melhorar a 

adesão fibra e matriz. 

3. Uso de outros processos de fabricação do compósito.  

4. Uso de outros tipos de matriz. 
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