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RESUMO 

 

Atualmente se observa uma grande busca por materiais originados de fontes 

renováveis. As fibras vegetais como reforço para matrizes poliméricas, tem sido 

uma alternativa para substituir fibras sintéticas, por serem biodegradáveis e de 

baixo custo. Este trabalho objetiva desenvolver um material compósito de 

resina epóxi reforçado com fibra de curauá e aditivo retardante de chama de 

alumina trihidratada (hidróxido de alumínio - Al(OH)3), que foi utilizado em 

proporções de 10%, 20% e 30% do volume total do compósito. As fibras de 

curauá passaram por um processo de limpeza com um  banho alcalino de 

hidróxido de sódio (NaOH),  paralelizadas através de cardagem manual e 

cortadas de acordo com o comprimento predefinido. Foram moldados 

compósitos com fibras de 30cm e com fração volumétrica de 20% de fibra no 

Lossy Mould. Os compósitos foram preparados no Laboratório de Engenharia 

Têxtil da UFRN. Os testes de resistência ao fogo foram realizados no 

laboratório de engenharia de materiais da UFRN. Para medir o desempenho do 

material, foram realizados ensaios de resistência à tração e flexão, com as 

amostras que foram posteriormente analisadas no aparelho de Microscopia 

Eletrônico de Varredura (MEV). Os compósitos apresentaram bom 

desempenho mecânico, e foi observado que a adição do agente retardante de 

chama influenciou nas propriedades mecânicas, e em alguns casos, deixando 

o compósito mais frágeis a ruptura. Esses resultados mecânicos foram 

submetidos ao teste estatístico Qui-Quadrado ao nível de significância de 5% 

para verificar possíveis diferenças entre ao grupos de compósitos. O teste de 

flamabilidade foi realizado baseado na norma Underwriter's Laboratory 94 e o 

material apresentou um resultado satisfatório, tendo a sua taxa média de 

queima (mm/min) diminuindo com o aumento da adição do retardante de 

chamas nos compósitos.  

 

Palavras-chave: fibra de curauá, compósito polimérico, resina epóxi, agente 

retardante de chama. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Currently, there is a great search for materials derived from renewable sources. 

The vegetable fibers as reinforcement for polymer matrixes, has been used as 

an alternative to replace synthetic fibres, being biodegradable and of low cost. 

The present work aims to develop a composite material with epoxy resin 

reinforced with curauá fibre with the addition of alumina trihydrate (aluminum 

hydroxide, Al(OH)3) as a flame retardant, which was used in proportions of 10 

%, 20% and 30% of the total volume of the composite. The curauá fibers have 

gone through a cleaning process with an alkaline bath of sodium hydroxide 

(NaOH ), parallelized by hand and cut carding according to the default length . 

They were molded composites with fibers 30cm. Composites were molded in a 

Lossy Mold with unidirectional fibres in the proportion of 20% of the total volume 

of the composite. The composites were prepared in the Chemical Processing 

Laboratory of the Textile Engineering Department at UFRN. To measure the 

performance of the material, tests for the resistance to traction and flexion were 

carried out. with samples that were later analyzed in the Electronic Microscopy 

Apparatus (SEM ). The composites showed good mechanical properties by the 

addition of flame retardant and in some cases, leaving the composite more 

vulnerable to breakage. These mechanical results were analyzed by chi-square 

statistical test at the 5% significance level to check for possible differences 

between the composite groups. Flammability testing was conducted based on 

the standard Underwriters Laboratory 94 and the material showed a satisfactory 

result taking their average burn rate (mm / min) decreasing with increasing 

addition of the flame retardant composite . 

 

Keywords: curauá fiber, polymer composites, epoxy resin, flame retardant 

agent. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente preocupação com o meio ambiente vem influenciando no 

aumento da utilização de produtos naturais. Os impactos ambientais 

contribuíram fortemente no uso de material derivado de fontes renováveis, em 

particular as fibras vegetais que também são biodegradáveis e possuem um 

baixo custo. O uso de recursos vegetais para produção de compósitos 

poliméricos consiste numa alternativa de grande importância tecnológica para 

países com fonte econômica agrícola como o Brasil. Dentro deste contexto, a 

fibra de curauá originário da Amazônia brasileira, tornou-se importante pelo seu 

desempenho mecânico em relação a outras fibras vegetais. O uso de fibras 

vegetais como reforço em compósitos poliméricos surgi no objetivo de substituir 

as fibras sintéticas, a fim de reduzir os problemas com o meio ambiente.  

A manufatura de materiais compósitos de alto desempenho é uma 

crescente necessidade em diversos setores industriais, nos quais se objetiva 

um ganho em propriedades com redução de peso e custos. Com isso, vem 

sendo realizados estudos na busca da melhoria do desempenho estrutural dos 

compósitos com fibras naturais inseridos no mercado como uma alternativa de 

consumo nas mais diversas aplicações. 

 Este estudo se justifica pela necessidade do uso de materiais novos e 

biorenováveis, capazes de substituir matérias primas usadas de forma a serem 

prejudiciais ao ser humano. Os compósitos de fibras naturais aparecem como 

uma alternativa verde a materiais derivados de fontes não renováveis, 

causadores de agressões muito acentuada ao meio ambiente. 

De acordo com Satyanarayana (2007), as fibras de curauá possuem 

propriedades mecânicas específicas similares às fibras inorgânicas, o que é 

importante para o seu uso como reforço em compósitos poliméricos, além de 

ser uma matéria prima de fontes renováveis.  

Resinas epóxi são muito utilizadas como matrizes poliméricas, pois 

apresentam excelentes propriedades mecânicas, quando utilizadas fibras como 

reforço, e algumas características particulares como, boa impregnação, 

estabilidade dimensional, bom comportamento térmico e resistência a abrasão.  

 Como a maioria dos produtos orgânicos, os polímeros são em maior ou 

menor grau inflamáveis, isso ocorre durante o seu aquecimento que ocorre na 
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liberação das moléculas que atuam como combustíveis na presença do fogo, 

nesse contexto as aplicações de aditivos antichama se torna essencial para 

evitar a combustão. Para isso, vem se desenvolvendo pesquisas na utilização 

de retardantes de chamas em materiais poliméricos, uma vez que esses 

materiais estão sendo amplamente utilizados em várias áreas da indústria 

como: transportes, eletroeletrônico, automotivos e construção civil.  

 Este trabalho objetiva desenvolver um material compósito, com matriz de 

resina epóxi reforçado com fibra natural de curauá e aditivo retardante de 

chamas, e testar as suas propriedades mecânicas e a resistência à chama a 

fim de avaliar o seu desempenho. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a resina polimérica 

epóxi para fabricação dos compósitos. Os produtos confeccionados a partir da 

resina epóxi constituem o grupo de polímeros termofixos, são os mais 

utilizados na indústria devido a sua grande versatilidade e boas propriedades 

mecânicas, a um custo relativamente baixo. Essas resinas apresentam ainda 

boa estabilidade dimensional e são de fácil manuseio.  
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1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver e estudar um material 

compósito de matriz polimérica com resina epóxi reforçado com fibra natural 

vegetal de curauá, visando à obtenção de um material sustentável de baixo 

custo, com boas propriedades mecânicas, térmicas e flamabilidade com o uso 

de agente de antichama. 

  

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

1. Tratar a fibra de curauá para estar apta a ser usada como reforço; 

 

2. Produzir um material compósito a base de resina epóxi reforçado com 

fibras de curauá e aditivo retardante de chamas; 

 

3. Analisar as propriedades mecânicas desse compísito como resistência a 

tração e a flexão; 

 

4. Analisar a característica térmica do compósito e a influência da adição 
do retardante de chamas no compósito.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 FIBRAS TÊXTEIS 
 
 As Fibras Têxteis são elementos filiformes, caracterizados pela 

flexibilidade, finura e grande comprimento em relação à sua dimensão 

transversal máxima, podendo ser de forma descontínuas e contínuas. As 

primeiras possuem o comprimento limitado a alguns centímetros, enquanto as 

contínuas têm um comprimento muito grande, sendo esse comprimento 

limitado devido a razões de ordem técnica. (LADCHUMANANANDASIVAM, 

2006) 

 Recentemente uma das maiores áreas em crescimento com aplicação 

de fibras naturais é a indústria automotiva, especialmente no Brasil e na 

Europa, onde as fibras naturais proporcionam um uso vantajoso como um 

resultado da sua baixa densidade, e boas propriedades mecânicas. 

 
2.1.1. Classificação das fibras têxteis 
 
 As fibras têxteis podem são comumente classificadas de acordo com a 

sua origem, assim elas podem ser de origem natural, quando são produzidas 

pela natureza sob uma forma que as torna aptas para o processamento têxtil, 

ou de origem não-natural quando são produzidas através de processos 

industriais, podendo ser a partir de polímeros naturais transformados por ação 

de reagentes químicos, onde são chamadas de fibras regeneradas, ou  por 

polímeros obtidos por síntese química, conhecidas como fibras sintéticas. 

(LADCHUMANANANDASIVAM, 2006) 

 

Quadro 1: Classificação das fibras têxteis 

 
Classificação Geral das Fibras Têxteis 

 

 
 
 

Naturais 

 
Animal 

 
Seda, Lã, Pelo. 

 
Vegetal 

Semente (Algodão, Kapok, Coco, etc.) 

Caule (Linho, Juta, Rami, etc.) 

Folha (Abacaxi, Formium Tenax, Sisal, curauá, 
etc.) 

 
Mineral 

 
Amianto 
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Manufaturadas 

Sintéticas PP, PE, aramida, poliéster, náilon, acrílico, etc. 

 
Regeneradas 

 

Alginato, borracha, viscose, acetato, tensel, 
etc. 

 
Outras 

 
Carbono, vidro, metálica, cerâmica 

Fonte: LADCHUMANANANDASIVAM (2006). 

 
 
2.1.2. Fibras Naturais 
 
 As fibras naturais são aquelas encontradas na natureza e podem ser de 

origem mineral (amianto), animal (lã e seda) e vegetal (algodão, sisal, linho, 

abacaxi, curauá, entre outras). As fibras vegetais são as de maior interesse 

econômico devido a sua diversidade da flora mundial e por ser uma fonte de 

recursos renovável. São tradicionalmente utilizadas para a produção de fios, 

cordas, sacarias, mantas, tapetes, artefatos de decoração, entre outros.  

 A utilização de fibras naturais vegetais foi escolhida como objeto de 

estudo desse trabalho por apresentarem uma série de vantagens sobre as 

fibras sintéticas, justificando assim o seu frequente uso como reforço de 

matrizes poliméricas. Pode ser destacado como algumas vantagens o baixo 

custo, abundância na natureza, não prejudicial a saúde, possibilidade de 

incremento na economia agrícola, baixa densidade e biodegradáveis.  

 

Quadro 2: Comparação de propriedades de fibras naturais e sintéticas 

  
Fibras Naturais 

 

 
Fibras Sintéticas 

 
Densidade 

Baixa Alta 

 
Custo 

Baixo Alto 

 
Reciclabilidade 

Alta Baixa 

 
Consumo de energia 

Baixo Alto 

 
Abrasão em equipamentos 

Baixo Alto 

 
Riscos quando inalados 

Nulo Alto 

 
Biodegradabilidade 

Alta Nenhum 

Fonte: BLEDZKI (2009). 
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 De acordo com Paula (2011) as fibras naturais também têm uma 

propriedade desinteressante, normalmente, higroscopicidade por causa de 

seus constituintes químicos. A absorção de umidade dos compósitos contendo 

fibras naturais tem diversos efeitos nas propriedades e então afeta seu 

desempenho. Por exemplo, o aumento de umidade decresce suas 

propriedades mecânicas propiciando a condição necessária para a 

biodegradabilidade e mudanças em suas dimensões.  

 Bullions et al (2006) comenta que a incorporação de fibras naturais como 

reforços em compósitos termoplásticos tem recebido grande atenção nos 

últimos anos, por parte dos vários grupos de pesquisa no Brasil e no mundo, 

em resposta à preservação ambiental. 

 Torres (2010) comentam a respeito das principais desvantagens das 

fibras naturais, que são a limitação de temperatura durante o seu 

processamento, tendência a formar aglomerações e sua natureza hidrofílica. A 

eficiência da produção depende das condições naturais, onde suas 

propriedades não são homogêneas, podendo ser associadas as condições de 

cultura, colheita e processamento das mesmas, com isso, os dados 

experimentais de propriedades mecânicas, quando testadas em condições de 

processos diferentes, mostraram valores divergentes em muitos casos.  

 
2.1.3. Fibras Vegetais 
  
 As fibras vegetais vêm sendo utilizadas desde as antigas em diversas 

civilizações com diferentes aplicações. Inúmeros artefatos são manufaturados 

e comercializados a centenas de anos como bolas, tapetes, mantas, cordas, 

redes, pincéis, além de outros produtos. Recentemente vem aumentando as 

aplicações de fibras vegetais como reforço para compósitos de matriz 

polimérica.  

 De acordo com Ribeiro (2011) a abundância, o baixo impacto ambiental 

e a presença de boas propriedades mecânicas, físicas e térmicas são 

características importantes das fibras vegetais, despertando assim, o interesse 

de aplicação das indústrias em diversas áreas. Cada fibra elementar é, em 

essência, um compósito no qual as rígidas microfibrilas de celulose estão 

envolvidas por uma matriz de lignina e hemicelulose. A lignina atua como o 
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material de cimentação, unindo as microfibrilas e a hemicelulose como 

interface entre a microfibrila de celulose e a lignina.  

 Nas fibras naturais, a celulose é um dos seus componentes principais e 

é um fator determinante das propriedades mecânicas. A celulose é um 

polissacarídeo, composto de carbono, oxigênio e hidrogênio e sua fórmula 

química é (C6H10O5)n. A unidade repetitiva é composta de duas unidades de 

anidrido de glicose, denominado de unidade celobiose. Durante a síntese da 

celulose, as ligações poliméricas formam longas cadeias de maneira que as 

moléculas ficam muito próximas através de longos segmentos, dando origem a 

fortes ligações químicas secundárias intermoleculares que são responsáveis 

pela grande resistência dos materiais celulósicos. 

 
2.1.4. Fibra de curauá 
 
 O curauá é uma planta da família das Bromeliáceas, gênero Ananas e 

espécie Ananas Erectifolius. Uma bromélia de grande porte da região 

amazônica que não precisa de solos férteis para o seu cultivo, exigindo 

portanto, uma boa condição de aeração e drenagem. De acordo com 

Satyanarayana (2007) a fibra de curauá também cresce em solo arenoso e 

pouco fértil chegando a atingir entre 1,0 a 1,5 metros de altura, 0,04 m de 

largura e 5 mm de espessura. Com aproximadamente 08 meses as folhas 

rendem 5-8% de fibra, o restante é destinado a ração animal ou fertilizante 

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

variando de 22°C a 32°C com a umidade do ar próximo de 90°C e precipitação 

pluviométrica entre 2000 e 2500 mm anuais. 

 Estas fibras são utilizadas pela população indígena na confecção de 

redes para dormir, cordas, linha de pesca, entre outras utilidades. Cordeiro et 

al. (2009), realizaram uma análise da viabilidade econômica da monocultura de 

curauá, e foi constatado que o plantio associado é economicamente 

recomendado, tanto para agricultores que desejam implantar um 

reflorestamento, quanto para as empresas que desejam reduzir o custo 

florestal.  

 Lameira (2012) comenta que a fibra de curauá se mostrar promissora 

para as indústrias, devido seu baixo custo comparado às fibras sintéticas, e sua 

produção resolver graves problemas sociais no campo. O incentivo ao seu uso 
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é fundamental para o desenvolvimento das regiões de onde essas fibras são 

originárias. 

 A respeito das aplicações das fibras de curauá, Luz  (2011) destacam as 

peças como botões do painel de carros, maçanetas e dobradiças de quebra-sol 

e peças de grandes dimensões como a parte interna das portas e a tampa do 

compartimento de bagagem de alguns modelos de carros já são fabricadas 

com compósitos com fibra vegetal. Outros possíveis usos são que podem ser 

citados como, caixas-d’água, piscinas, tecidos antialérgicos e até a utilização 

da fibra vegetal como material substituto para as vigas de ferro usadas no lugar 

do concreto para suportar tremores de terra de alta intensidade, pela sua alta 

resistência mecânica e leveza.  

  

                  Figura 1: Planta do Curauá                    Figura 2: Detalhes das folhas de curauá  

 

Fonte:EMBRAPA (2012). 
 
 

 A fibra de curauá é a terceira em análise econômica no país, após o 

sisal e juta, e está entre as lignocelulósicas de maior rigidez. Algumas vezes 

citada como a mais competitiva entre as fibras brasileiras, a atenção para ela 

vem crescendo significantemente, compensando o cultivo da juta. A resistência 

à tração dessa fibra chega a ser de 5 a 9 vezes maior que a do sisal ou da juta. 

As folhas da planta podem ser colhidas em apenas um ano após a plantação. 

 De acordo com Aquino e Silva (2008) as fibras de curauá são originadas 

das folhas e podem apresentar comprimento variando entre 40 a 60 cm. Os 

tipos de planta mais comum são o curauá roxo e branco.  
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Fotografia 1: Fibra de curauá na forma comercializada

 

Fonte: Autor 
 

Tabela 1: Composição da fibra de curauá 

CARACTERIZAÇÃO % 

 

Umidade 

 

7,92 

 

Cinzas* 

 

0,79 

 

Solubilidade em NAOH 1%** 

 

19,30 

 

Solubilidade em água quente*  

 

1,03 

 

Solubilidade em Cicloexano/Etanol* 

 

0,48 

 

Holocelulose* 

 

91,80 

 

Celulose* 

 

70,70 

 

Poliose** 

 

21,10 

 

Lignina Klason Solúvel* 

 

1,57 

 

Lignina Klason Insolúvel* 

 

9,57 

 

Lignina Klason Total* 

 

11,10 

 

Grau de Cristalização* 

 

75,60 

* Determinação realizada em relação as fibras livres de umidade 
** Determinado pela diferença entre holocelulose e celulose 

Fonte: LAOUTID (2009) 
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Tabela 2: Propriedades mecânicas da fibra de curauá 

FIBRA DIÂMETRO 

(mm) 

RESISTENCIA À TRAÇÃO (MPa) MÓDULO DE ELASTICIDADE (GPa) 

Curauá 49 - 100 665 - 1404 20 - 36 

Fonte: AQUINO E SILVA (2008). 

  

 Para obtenção da fibra de curauá, a primeira colheita é feita após um 

ano do plantio, rendendo 24 folhas por planta, cerca de 2kg de fibra em média, 

isso proporciona um rendimento de fibra seca de aproximadamente 6%, 

independente da variedade do curauá. A colheita é manual, através de puxões 

e são realizadas geralmente no horário vespertino.  

 Silva Junior (2013) comenta que o desfibramento da folha é realizada 

em duas etapas. Na primeira a folha é colocada na cavidade frontal da 

máquina e desfibrada até a sua metade; em seguida é desfibrada a outra 

metade da folha. O desfibramento de uma folha dura em torno de sete a nove 

segundos, dependendo do seu comprimento e potência do motor. Após a 

extração as fibras são lavadas para remover os resíduos de seiva. Uma planta 

gera em torno de 30 gramas de fibra. 

 

Figura 3: Máquina Desfibradeira                                     Figura 4: Processo de Extração da fibra 

 
 

Fonte: SILVA JUNIOR (2013). 
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Figura 5: Desfibramento e secagem da fibra de curauá     Figura 6: : Fibra de curauá

 

Fonte: Embrapa (2012). 
 

 

2.2 MATERIAIS COMPÓSITOS 
 
 Compósitos podem ser definidos como um material heterogêneo, 

multifásico, formado por pelo menos uma fase contínua e outra descontínua. A 

fase contínua é formada por um polímero responsável por transferência de 

esforços que é denominada como matriz polimérica. A fase descontínua, 

responsável pela resistência aos esforços  é conhecida como componente 

estrutural. 

 De acordo com Ladchumananandasivam (2006) os compósitos são 

sistemas de materiais resultantes da combinação de dois ou mais constituintes 

que diferem na forma, composição química que são insolúveis um no outro. 

Nos compósitos poliméricos com reforço, normalmente, um componente é uma 

fibra têxtil, tais como fibra de vidro, poliéster, polietileno, polipropileno, kevlar ou 

carbono, atuando como reforço que oferece ao material a sua resistência tensil. 

O outro componente é frequentemente uma resina, tal como poliéster, 

polietileno, polipropileno (termoplástica) ou epóxi (termofixa) que se ligam às 

fibras, atuando como matriz. A organização das fibras no compósito, pode ser 

em forma de fibras longas ou curtas, sendo unidirecional, bidirecional, 

multidirecional ou aleatória.  

 Os compósitos podem ser produzidos a partir de matrizes metálicas, 

cerâmicas ou poliméricas. Existem também, uma variedade de compósitos que 

ocorrem na natureza, como a madeira, que é formada por fibras de celulose 

resistentes e flexíveis, que são envolvidas e mantidas unidas por meio de um 

material menos rígido que é a lignina.   
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 LEVY (2006) comenta que os compósitos tecnologicamente mais 

importantes são aqueles em que a fase dispersa se encontra em estado de 

fibras, alta resistência e rigidez são as características frequentemente 

destacadas, sendo expresso em termos de módulo específico e resistência 

especifica. A maioria dos compósitos são desenvolvidos visando a melhoria 

das propriedades mecânicas como rigidez, resistência mecânica e tenacidade, 

sendo às vezes explorada combinadamente com outras propriedades como 

resistência a condições ambientais e a altas temperaturas. 

 Os compósitos poliméricos apresentam características peculiares que os 

fazem ser de fácil utilização nos diversos segmentos industriais além de ser 

econômica, algumas dessas características estão apresentadas no quadro 3.  

 
Quadro 3: Características apresentadas pelos compósitos poliméricos 

 
Leveza 

Devido ao peso especifico das resinas e das 
fibras, os compósitos poliméricos apresentam 
um baixo peso específico. 

 
Resistência Química 

 

Materiais com excepcional inércia química, 
permitindo sua utilização em ambientes 
quimicamente agressivos. 

 
Durabilidade 

Material de alta durabilidade em 
consequência de sua composição e a ligação 
polimérica formada durante o processo de 
moldagem. 

 
Resistência Mecânica 

 

Apresenta excelente resistência mecânica, 
devido as suas características e a variedade 
de combinações que podem ser realizadas 
entre as resinas e os materiais de reforço. 

Resistência às Intempéries 
 

Grande resistência aos problemas causados 
pelos ventos, a umidade, o sol e as 
mudanças climáticas. 

 
Facilidade de Manutenção 

 

Sujeitos a fáceis e simples técnicas de 
manutenção. 

 
Flexibilidade Arquitetônica 

 

Os compósitos têm grande vantagem sobre 
os materiais estruturais, devido a sua fácil 
modelagem às formas complexas. 
 

 Fonte: MARTINS NETO (2010). 

 

2.2.1. Propriedades mecânicas dos compósitos reforçados com fibras  
 
 Até os dias atuais, o desenvolvimento de quase todos os compósitos, 

tem como seu principal objetivo à aplicação estrutural, consequentemente, as 

propriedades mecânicas são as que despertam o maior interesse. Dentre as 

propriedades de maior interesse, se destaca o módulo de elasticidade, que 

está diretamente relacionado com a rigidez do compósito.  
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 Paiva et al. (2009), sugeriu para melhorar o desempenho do compósito 

pode se modificar a fibra e a matriz, a modificação em uma matriz termofixa 

pode gerar aumento na resistência ao impacto, mas também aumentar a 

absorção de água, por outro lado pode tornar o material mais quebradiço. Já a 

modificação química das fibras de forma controlada, pode melhorar a adesão 

fibra-matriz. Com isso, se faz necessário combinar as propriedades da matriz e 

do reforço, buscando um compósito que possa ter um melhor desempenho e 

qualidade.  

 

2.2.2. Compósitos reforçados com fibras vegetais  
 
 De acordo com Margem (2013), os compósitos constituídos de fibras 

naturais de plantas lignocelulósicas surgem como alternativa para substituir as 

fibras sintéticas. Um campo de aplicação é a indústria automotiva, onde a 

severidade dos efeitos que os compósitos com fibras podem suportar na 

confecção de itens como painéis, estofamentos e portas. Para tais aplicações, 

uma boa resistência ao impacto é exigida, a fim de executar um máximo de 

segurança aos passageiros e ao motorista.  

 As propriedades mecânicas do reforço fibroso em compósitos 

poliméricos, dependem principalmente de três fatores: módulo de resistência 

da fibra, estabilidade química da matriz polimérica e ligação efetiva entre matriz 

e reforço na transferência de forças através da interface. De acordo com 

Spinacé (2009) muitas propriedades de materiais compósitos fibrosos, são 

fortemente dependentes de parâmetros microestruturais como o diâmetro, 

comprimento, fração volumétrica, orientação e modo de dispersão da fibra.  

 Paula (2011) comenta que os compósitos podem ser divididos em três 

classes gerais, como mostrada na figura 7. Essas classes são: compósitos 

carregados com partículas, também chamados de compósitos particulados, 

compósitos carregados com fibras descontínuas, sendo que essas fibras 

podem ser unidirecionais ou dispostas aleatoriamente e compósitos carregados 

com fibras contínuas que também podem ser fibras contínuas unidirecionais, 

bidirecionais ou multidirecionais. 
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Figura 7: Formas de utilização de fibras em materiais compósitos 

 

 Fonte: PAULA (2011). 

 

 Kim e Netravali (2010), mostram que uma das maiores limitações dos 

compósitos reforçados com fibras vegetais é sua baixa resistência ao impacto, 

que pode ser melhorada através da adição de cargas a matriz ou reforços. Em 

pequenas concentrações esses modificadores podem formar uma fase 

separada na matriz polimérica. A tensão aplicada é então transferida para essa 

fase mais dúctil e depois dissipada, assim não se acumula em regiões 

indesejáveis que poderiam acarretar o colapso do material. 

 Uma grande vantagem das fibras naturais vegetais em relação a fibras 

sintéticas é que sua densidade é mais baixa. Isto faz com que estas fibras 

quando usadas em reforço de compósitos são mais leves. Na tabela 06, mostra 

dados comparativos entre algumas propriedades das fibras vegetais e 

sintéticas mais utilizadas em materiais compósitos.  

 

Tabela 3: Comparação entre algumas propriedades de fibras vegetais e sintéticas 

 

Fibra 

Diâmetro 

(µm) 

Densidade 

(g/cm³) 

Resistência 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

Alongamento 

(%) 

Algodão  16 - 21 1,5 - 1,6 287 - 598 5,5 - 12,6 7 - 8 

Juta 200 1,3 393 - 773 26,5 1,5 - 1,8 



26 
 

Linho - 1,5 345 - 1035 27,6 2,7 - 3,2 

Cânhamo - - 690 - 1,6 

Rami - 1,5 400 - 938 61,4 - 128 3,6 - 3,8 

Sisal 50 - 300 1,45 511 - 635 9,4 - 22 3 - 7 

Coco 100 - 450 1,15 - 1,45 131 - 175 4 - 13 15 - 40 

Curauá 60 - 100 1,2 665 - 1404 20 - 36 - 

Vidro - E 8 - 14 2,5 2000 - 3500 70 1,8 - 3,2 

Kevlar- 49 12 1,48 2800 - 3792 131 2,2 - 2,8 

Carbono  5 1,8 - 1,9 4300 - 5171 270 - 310 1,4 - 1,8 

Fonte: KIM E NETRAVALI (2010) 

 

2.2.3 Tratamentos alcalino em fibras vegetais 

 

 Segundo Esmeraldo (2006) devido à alta solubilidade da hemicelulose 

mesmo em baixas concentrações de álcali, o tratamento via hidróxido de sódio 

promove uma maior rugosidade na superfície da fibra, melhorando a aderência 

mecânica entre fibra e matriz. A efetividade do tratamento depende das 

condições (concentração, tempo e temperatura) e do sistema fibra/matriz. 

Condições otimizadas de tratamento asseguram melhores propriedades 

mecânicas dos compósitos. 

 De um modo geral, o tratamento alcalino causa o intumescimento das 

fibras e remoção parcial da hemicelulose e da lignina, o que promove um 

melhor empacotamento das cadeias de celulose, que são responsáveis pela 

cristalinidade da fibra. Desta forma, o tratamento causa aumento da 

cristalinidade e redução do diâmetro e da densidade das fibras. Torres (2010) 

com relação às propriedades mecânicas, vale ressaltar o aumento da 

resistência à tração e do módulo de elasticidade, estando este comportamento 

geralmente associado ao aumento da cristalinidade. Tratamentos mais severos 

podem propiciar uma maior desfibrilação, comprometendo a eficiência das 

fibras no reforço dos compósitos.  

 

2.3 MATRIZES POLIMÉRICAS 

 

 As matrizes poliméricas têm como objetivo principal de transferir as 

tensões impostas ao material compósito para as fibras, além de servir como 
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suporte e proteção das mesmas, e de possuírem boas propriedades mecânicas 

e estabilidade dimensional, resistência a ataques químicos e elevada 

resistência térmica. A matriz nos materiais compósitos, além de dar forma ao 

produto final, tem o objetivo de atuar como meio de transferência de carga para 

os reforços, através da área de contato entre a fibra e a matriz, e proteger o 

reforço.  

 De acordo com Galvão (2011), em função dos comportamentos 

mecânicos dos polímeros, podem ser classificados em três grupos como 

descrito no quadro 4. 

 

Quadro 4: Comportamentos mecânicos dos polímeros 

COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS POLÍMEROS 

 

Borrachas ou elastômeros 

 

 Possuem longa faixa de elasticidade 

na temperatura ambiente, baixo 

módulo de deformação 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 

a sua secção transversal, módulo de 

elasticidade elevado, deformação 

relativamente baixa. 

 Fonte: GALVÃO (2011). 

 

 Ladchumananandasivam (2006) comenta que, se entende por reações 

de polimerização aquelas em que um determinado número de pequenas 

moléculas, chamados monômeros, reagem entre si, se combinando e formando 

grandes moléculas, denominadas polímeros, sendo caracterizadas pela 

repetição de uma unidade (mero). 
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 O número de vezes que a unidade básica da molécula é repetida, 

representa o grau de polimerização, normalmente os maiores graus de 

polimerização indicam melhores propriedades físicas do material, e por isso o 

objetivo da produção de um polímero será de obter os chamados altos 

polímeros, para materiais plásticos em geral. 

 

2.3.1 Resinas termoplásticas 

 

 As resinas termoplásticas são compostos de cadeias carbônicas linear 

ou ramificadas, os quais permitem fusão por aquecimento e solidificação por 

resfriamento. Exemplos de polímeros termoplásticos, Polipropileno (PP), 

policloreto de vinilo ou cloreto de polivinila (PVC), entre outros. 

 De acordo com Figueiredo et al. (2006) os polímeros termoplásticos sob 

efeito de temperatura e pressão, amolecem assumindo a forma do molde, e 

com uma nova alteração de temperatura e pressão reiniciam o processo, 

tornando-se recicláveis. A nível molecular, à medida que eleva a temperatura 

ocorre o aumento do movimento molecular, diminuindo as forças de ligações 

secundárias. Os termoplásticos são relativamente moles e dúcteis e são 

compostos da maioria dos polímeros lineares e que possuem algumas 

estruturas ramificadas com cadeias flexíveis.  

 Galvão (2011) destaca que as principais características que esse tipo de 

resina pode levar aos seus compósitos são: a alta resistência à abrasão, alta 

resistência ao ataque químico, elasticidade e tenacidade. A temperatura que 

afeta a suas propriedades depende do tipo da resina e pode variar de 150 a 

170°C. A resina pode possuir também alta resistência à chama e ao impacto, 

baixa resistência ao ataque de dissolventes orgânicos, podendo se tornar mais 

frágeis e quebradiças, como no caso dos policarbonatos.  

 

2.3.2 Resinas Termofixas 

 

 Os polímeros termofixos, também conhecidos como termorrígidos, são 

aqueles que sob efeito de temperatura e pressão, amolecem, assumindo a 

forma do molde, mas em uma nova alteração de temperatura e pressão, não 

faz efeito algum, tornando os materiais insolúveis, infusíveis e não recicláveis.  
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A nível molecular, durante a variação de temperatura inicial, explica Figueiredo 

(2006) 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. Exemplos de polímeros termofixos: Baquelite (resina 

de fenol-formaldeído), epóxi (araldite), algumas resinas de poliéster, entre 

outros.  

 Esses polímeros termofixos estão sendo bastante estudados a fim de 

serem empregados em materiais de estrutura e em materiais compósitos por 

apresentarem algumas vantagens em relação aos termoplásticos, tais como 

resistência a fluência e à deformação sob carregamento, alta estabilidade 

dimensional, boas propriedades de isolamento térmico, elétrico e elevada 

rigidez.  

 Segundo Galvão (2011) a temperatura desse material pode variar de 

180°C, para resina epóxi, a 300°C para resina de 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.  

  

2.3.2.1 Resina epóxi 

 

 De acordo com Levy Neto e Pardini (2006) as resinas epóxi são 

polímeros termorrígidos de alto desempenho mecânico que contêm pelo menos 

dois grupos epóxi terminais conhecidos também como grupos oxirano ou 

etoxilina, por molécula. As aplicações de maior vulto incluem recobrimentos 

protetores, adesivos, equipamentos para indústria química, compósitos 

estruturais, laminados elétricos e encapsulados eletrônicos. 
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 A palavra epóxi vem do grego e significa oxigênio entre carbonos. Em 

um sentido geral, o termo refere-se a um grupo constituído por um átomo de 

oxigênio ligado a dois átomos de carbono. O grupo epóxi mais simples é 

aquele formado por um anel de três elementos, o qual o termo a-epóxi ou 1,2-

epóxi, o óxido de etileno é um exemplo desse tipo. Os termos 1,3 e 1,4-epóxi 

são aplicados ao óxido de trimetileno e tetrahidrofurano, representados na 

figura 8.  

 
Figura 8: Estrutura química dos anéis epóxi 

 

 
Fonte: www.silaex.com.br (2014). 

 

 A resina epóxi líquida é muito utilizada em laminados de fibras sintéticas 

como o de vidro, carbono, kevlar e também com fibras naturais como juta, sisal, 

algodão, etc. Devido a sua alta resistência mecânica e química, ela é utilizada 

em laminados especiais onde as resinas convencionais de laminação, como os 

poliésteres insaturados, não atendem o necessário. São utilizados em 

tubulações, tanques, aeronaves, embarcações, veículos de alta performance, 

artigos esportivos, revestimentos especiais, entre outras.  

 As resinas epóxi mais utilizadas têm como base o diglicidil éter do 

bisfenol A (DGEBA). A figura 9 mostra a estrutura básica desse tipo de 

polímero, onde as unidades de repetição (n) podem variar de 0 a 25, podendo 

ser obtidas resinas líquidas de baixa viscosidade (0<n>1), até resinas sólidas 

(n>1). 
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Figura 9: Estrutura química de um polímero epóxi diglicidil éter do bisfenol-A (DGEBA) 

 

 Fonte: www.silaex.com.br (2014) 

  

 A troca do Bisfenol A pelo Bisfenol F propicia às resinas epóxi da figura 

10 um maior número de ligações cruzadas e melhor desempenho mecânico, 

químico e térmico, principalmente quando curado com aminas aromáticas ou 

anidridos. 

 

Figura 10: Estrutura química de um polímero epóxi diglicidil éter do bisfenol-F (DGEBF) 

 

Fonte: www.silaex.com.br (2014) 

 

 Na figura 11 mostra a estrutura de um polímero epóxi bromado que é 

uma resina à base de Epicloroidrina, bisfenol A e Tetrabromobisfenol A 

(TBBPA) com quatro moléculas adicionais de bromo. 

 

 

Figura 11: Estrutura química de um polímero epóxi bromado 

 

Fonte: www.silaex.com.br (2014) 
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 E as resinas epóxi flexíveis, estrutura química mostrada na figura 09, 

são resinas que possuem longas cadeias lineares substituindo os bisfenóis por 

poliglicóis pouco ramificados. São resinas de baixa reatividade que 

normalmente são utilizados como flexibilizantes reativos emoutras resinas, 

melhorando a resistência ao impacto com acréscimo da flexibilidade. 

 

Figura 12: Estrutura química de um polímero epóxi flexível 

 

Fonte: www.silaex.com.br (2014) 

 

2.4 RETARDANTES DE CHAMA 

 

 O principal objetivo dos retardantes de chama consiste em prevenir a 

formulação da chama e a sua propagação, através da adição de uma 

determinada substância química a qual irá interferir em um ou mais dos três 

componentes responsáveis por gerar o fogo: calor, combustível e oxigênio. 

Além disso também se faz necessário a verificação e controle das técnicas que 

geram segurança tanto na utilização como nos procedimentos, tendo em vista 

aspectos ligados ao meio ambiente. 

 Com o intuito de superar esse problema de propagação da chama, 

híbridos orgânicos–inorgânicos vêm sendo utilizados como alternativa. Laoutid 

et al. (2009) explica que os hidróxidos são uma opção de aditivo neste caso, o 

hidróxido de alumínio Al(OH)3 é o agente retardante de chama mais utilizado, e 

seu consumo corresponde a 50% do volume total de todos os retardantes de 

chama consumidos no mundo. As principais vantagens apresentadas são o 

baixo custo e a baixa toxidez, decorrente da não liberação de gases tóxicos ou 

substâncias corrosivas durante a queima, agindo simultaneamente como 

retardante de chama e supressor de fumaça. Outro hidróxido com propriedades 

semelhantes é o hidróxido de magnésio Mg(OH)2. que reúne todas as 
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características necessárias para ser utilizado como retardante de chama, e 

pode ser preparado sinteticamente com elevado grau de pureza. Esses 

materiais possuem propriedades retardantes de chama por decomporem-se 

endotermicamente com a liberação de água, em temperaturas próximas 

daquelas de degradação do material polimérico, conforme reações a seguir.  

 

2Al(OH)3 → Al2O3 +3 H2O 

Mg(OH)2 → MgO + H2O 

 

 Laoutid, et al. (2009) discutem que para cada aplicação se requer um 

retardante de chama adequado, mas deve se ressaltar que as eficiências dos 

mesmos dependem também do período de tempo e da intensidade do fogo. 

Em um incêndio com polímeros com esse tipo de aditivos, apresentam as 

seguintes características em comparação com polímeros sem antichamas. 

Tempo de escape 15 vezes mais longo 

 75% menos em termos de geração de calor  

 67% menos de geração de monóxido de carbono  

 

 Esses aditivos atuam em vários estágios durante o processo de 

combustão por alguns mecanismos como, interferindo quimicamente com o 

mecanismo de propagação da chama que podem produzir inúmeros gases 

combustíveis, podem reagir e se decompor ou mudar de estado 

endotermicamente, podendo também formar um revestimento impermeável ao 

fogo, evitando o acesso de oxigênio do polímero e dificultando a troca de calor.  

 

 

2.4.1 Processo de combustão em polímeros 

 

 A combustão é uma sucessão complexa de processos físicos e químicos 

em que as substâncias reagem com o oxigênio atmosférico liberando calor e 

formando produtos como água, CO e CO2. O processo de combustão envolve 

basicamente quatro estágios, ilustrados na figura 13. 
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Figura 13: Representação esquemática dos estágios de combustão 

 

Fonte: RIBEIRO (2011). 
 

 Segundo Nunes (2010), durante a queima de um substrato polimérico 

ocorre a liberação de fumaça e/ou vapores que contenham vários elementos 

químicos inflamáveis que, na maioria das vezes, ocorre liberação simultânea 

de gases potencialmente tóxicos que podem ser prejudiciais aos seres vivos 

que estejam no raio de ação da fumaça ou que adentrem a área de influência 

dos potenciais agentes danosos. A quantidade de fumaça liberada dependerá 

de inúmeros fatores, como por exemplo, fonte de ignição, disponibilidade de 

oxigênio no ar e a constituição e propriedades do material combustível.  

 Arbelaiz et al. (2006) explicam que na fase de aquecimento do polímero 

a velocidade vai depender basicamente da temperatura da chama e do tipo de 

polímero. A velocidade de aumento de temperatura do material depende do 

calor específico, condutividade térmica, calor latente e calor de vaporização. No 

aquecimento do polímero ocorre a decomposição térmica com a liberação de 

pequenas moléculas. Essa é a etapa onde formam os gases combustíveis, 

como hidrocarbonetos e hidrogênio, também e gases não combustíveis, como 

dióxido e monóxido de carbono. 

 De acordo com Marosföi et al. (2006) a decomposição é um processo 

exotérmico, o que eleva a temperatura do material. Se a proporção dos gases 

inflamáveis for suficiente poderá haver a ignição e a chama se propaga por 

todo o produto. A temperatura de autoignição também depende do tipo de 

polímero e sempre se situa acima da temperatura de decomposição. A 
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inflamabilidade de um material depende, além de sua composição química, da 

forma e da densidade. 

 

2.4.2 Comportamentos das fibras têxteis perante o fogo 

 

 Ribeiro (2011)  comenta que, levando em consideração relação do 

comportamento perante o fogo, os corpos podem ser classificados em 

incombustíveis, combustíveis e inflamáveis. Os incombustíveis não são 

afetados pelo fogo. Os combustíveis são destruídos mas não mantém a chama. 

Os inflamáveis são destruídos e mantém a chama. As fibras têxteis, por serem 

compostos orgânicos são inflamáveis ou combustíveis em maior ou menor 

grau. Certos acabamentos, ou seja, certas impregnações com determinados 

produtos químicos podem diminuir a inflamabilidade das fibras têxteis, sem 

nunca se conseguir a incombustibilidade total.  

 

2.5 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

  

 As propriedades mecânicas de compósitos reforçados com fibras, estão 

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

que o comportamento da fibra, exerce uma função relevante com relação as 

propriedades do material.  

 De acordo com Capella et al. (2012) estrutura e natureza da interface 

fibra-matriz desempenha um papel importante nas propriedades mecânicas e 

físicas dos materiais compósitos, porque é através desta interface que ocorre a 

transferência de carga da matriz para a fibra. Para otimizar a interface, muitos 

métodos físicos e químicos, com diferentes eficiências, costumam ser 

utilizados, com o principal objetivo de intensificar a adesão entre a fibra e a 

matriz. Dentre estes, pode-se destacar a modificação química da fibra por 

reações químicas, com a utilização de agentes de acoplamento para modificar 

a natureza química da fibra, que posteriormente irá interagir com a matriz 

polimérica. Os métodos físicos de modificação da fibra mais conhecidos são: 

plasma e descarga elétrica.  
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2.5.1 Ensaios em compósitos 

 

 Shackelford (2008) comenta que o ensaio de tração é um dos testes 

mais comuns utilizados para avaliar os materiais. Em sua forma mais simples, 

o teste de tração consiste em fixar os extremos opostos de um corpo de prova 

a uma estrutura de carga de uma máquina de teste. Em seguida, uma força de 

tração é aplicada pela máquina, resultando em uma deformação gradual e 

eventual fratura do corpo de prova. Durante esse processo, dados de 

deformação e força são obtidos, sendo medidas quantitativas de quanto o 

material se deforma sob a aplicação de força. Quando realizado 

adequadamente, o teste de tração resulta em dados de tensão e deformação, 

que podem quantificar propriedades mecânicas importantes de um material, 

como por exemplo, o módulo de elasticidade (Ε) e o coeficiente de Poisson (ν). 

 De acordo com Paiva et al. (2006) essas características do teste de 

tração são usadas para o controle de especificações técnicas e de requisitos 

de qualidade de projetos e de produção, para avaliar o desempenho de 

materiais estruturais e para apoiar o desenvolvimento de processos e produtos  

 Durante ensaios de tração, Paiva et al. (2006) explica que a força 

aplicada no corpo de prova e a deformação da peça são medidas 

simultaneamente. O ensaio de tração longitudinal apresenta uma maior 

concentração de esforços nas fibras de reforço, que estão alinhadas no sentido 

de carregamento da máquina. Com a aplicação da carga, as deformações que 

ocorrem no corpo de prova são uniformemente distribuídas, pelo menos até 

atingir a carga máxima permitindo medir satisfatoriamente a resistência do 

laminado. A força aplicada é medida pela máquina e a deformação pode ser 

medida com um extensômetro. 

 

 Para calcular os valores de tensão se utiliza a equação 01.  

 

  
 

 
 

Equação 1: Tensão 
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 Onde σ é a resistência à tração (MPa), F a força medida (N) e A a área 

da seção transversal  em mm2. 

 Para calcular os valores de deformação ε pode ser utilizada tanto a 

equação 02 quanto a equação 03, onde ε é a deformação na direção do 

esforço axial (%), ∆L alongamento (mm) e L0 o comprimento inicial da amostra 

(mm) (PAIVA et al., 2006). 

  
  

  
 

Equação 2: Deformação 

 

ε         
  

  
 

Equação 3: Deformação (%) 

 

 O módulo de elasticidade pode ser calculado através das equações 04 e 

05 onde, E é o módulo de elasticidade (GPa). 

       

Equação 4: Módulo de Elasticidade 

 

   
      

      
 

Equação 5: Módulo de Elasticidade (GPa) 

 Onde σ1 é a tensão medida quando ε1 = 0,0005 e σ2 a tensão medida 

quando ε2 = 0,0025, conforme a norma ISO 527-5.  

 E o coeficiente de Poisson (ν) pode ser calculado através da equação 

06, onde εn é a deformação transversal do corpo de prova.  

 

   
  

 
 

Equação 6: coeficiente de Poisson 

 

 A Figura 14 mostra uma curva típica de tensão versus deformação 

obtida em um ensaio de tração de um compósito e, separadamente, da fibra 

como reforço e da matriz. Segundo Shackelford (2008) a análise desta figura 

mostra duas regiões distintas nas curvas. A primeira se refere à região de 
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deformação elástica, onde a inclinação da curva fornece o módulo de 

elasticidade do material e a segunda região é indicativa de deformação 

plástica. 

 
Figura 14: Curva típica de ensaio de tração para compósitos

 

.  
Fonte: CALLISTER (2008) 

 

 De acordo com Ribeiro (2011), o ensaio de flexão consiste na aplicação 

de uma carga crescente em determinados pontos de uma barra 

geometricamente padronizada. A carga aplicada parte de um valor inicial igual 

a zero e aumenta lentamente até a ruptura do corpo de prova. A força é 

sempre aplicada na região média do corpo de prova e se distribui 

uniformemente no resto do corpo. É um ensaio bastante aplicado em materiais 

frágeis como cerâmicos e metais duros, ferro fundido, aço ferramenta e aço 

rápido, pois fornece dados quantitativos da deformação desses materiais. 

 Um dos ensaios mecânicos mais utilizados na caracterização de 

compósitos é ensaio de flexão em três pontos esquematizado na figura 15. Os 

principais resultados do ensaio de flexão são: Módulo de elasticidade, tensão à 

flexão e  deflexão máxima. 
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Figura 15: Esquema do ensaio de flexão em três 

 

Fonte: AUTOR - Baseado na ASTM D790  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Serão descritos os materiais e métodos utilizados para a confecção dos 

compósitos a base de resina epóxi reforçados com fibra de curauá e adição de 

retardante de chama, assim como proposto nos objetivos deste trabalho. Os 

compósitos foram produzidos no Laboratório Químico Têxtil, do Departamento 

de Engenharia Têxtil, localizado no Bloco 19 do Núcleo Industrial de Tecnologia 

da UFRN.  

3.1 MATERIAIS 

 Os materiais utilizados para o desenvolvimento desse trabalho foram a 

fibra de curauá, resina epóxi e o endurecedor, agente retardante de chama, 

desmoldante e o molde. 

3.1.1 Fibra de Curauá 

 As fibras utilizadas foram de origem da Cooperativa de cultivo de fibra de 

curauá da região amazônica - POEMA, e adquirida pelo laboratório químico 

têxtil/UFRN. Essas fibras de curauá, foram limpas, cardadas e paralelizadas 

utilizando uma carda manual da CARDOBRASIL, posteriormente cortadas com 

tesoura e auxilio de uma régua, e tratadas quimicamente com hidróxido de 

sódio, e assim aptas a confecção dos corpos de prova. 

 

3.1.2 Hidróxido de sódio  

 Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado o tratamento alcalino 

com solução de NaOH a 0,06 mol/l, com base no trabalho já desenvolvido por 

Holanda, 2013. 

 Esse tratamento serve para remover impurezas como ceras, gorduras, 

lignina e impurezas na superfície da fibra, resultante do desfibrilamento, 

objetivando aumentar a higroscopicidade e a capacidade de interação da fibra 

com a matriz, buscando influências nas propriedades finais desses compósitos. 
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3.1.3 Resina epóxi e endurecedor 

 No presente trabalho, a resina Epóxi foi escolhida devido a sua 

excelente resistência química, ausência de materiais voláteis durante a cura, 

baixo encolhimento durante a cura e excelente adesão com vários tipos de 

substratos. 

 A resina epóxi utilizada para a realização desse trabalho foi a SQ – 2004 

fabricada pela REDELEASE. Possui aspecto líquido obtido na reação de 

bisfenol-A com epicloridrina de viscosidade baixa. Algumas características 

descritas no quadro a seguir.  

 

Quadro 5: características da resina epóxi SQ-2004 

 

 

 

Aplicações 

Laminados com fibras, formulação de 

tintas e pisos industriais, 

aeromodelismo (náutica, formula 1, 

etc.), encapsulamento, adesivos ou 

tubulações e revestimentos em geral, 

entre outros.  

 

 

Informações úteis 

Proporção de 100% de resina para 

50% de endurecedor, baixa 

viscosidade, pode ser pigmentada de 

diversas cores, alta resistência 

química, alta resistência mecânica se 

utilizada com fibras, baixa contração.  

Fonte: redelease.com.br (2014). 

 

3.1.4 Desmoldante 

O desmoldante utilizado neste trabalho foi o de cera de carnaúba 

TecGlaze-N do fabricante POLINOX. 
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3.1.4 Retardante de chama 

 O agente retardante de chama utilizado neste trabalho foi a alumina 

trihidratada, denominada quimicamente como hidróxido de alumínio - Al(OH)3, 

se apresenta na forma de pó seco branco de fina textura. Ela foi doada como 

apoio à pesquisa pela empresa Alcoa Alumínio S.A. 

 

3.1.4 Molde 

 O molde utilizado para a confecção dos compósitos a serem estudados 

nesse trabalho foi o Lossy Mould, o qual foi usinado em aço carbono. As 

amostras do compósito possuem 300mmx20mmx4mm.  

Fotografia 2: Base do molde                                    Fotografia 3: Tampa do molde 

Fonte: Autor                                                    Fonte: Autor 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Processos de tratamento da fibra de curauá 

 Primeiramente as fibras de curauá foram limpas e penteadas com uma 

carda manual, em seguida, elas foram separadas em mechas e cortadas 

manualmente com um comprimento de 35 cm. Esse processo foi para a 

retirada das impurezas superficiais das fibras e alinhamento das mesmas, 

procedimentos necessários para preparação do tratamento alcalino. As 

fotografias 4, 5, 6 e 7, ilustram essas etapas.  
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Fotografia 4: Fibra de curauá crua                                          Fotografia 5: Carda manual 

. 
Fonte: Autor                                 Fonte: Autor 

 
 

Fotografia 6: Em mechas penteadas           Fotografia 7: Fibra de curauá cortada 35 cm 

Fonte: Autor                                             Fonte: Autor 

 Para o preparo do banho, as fibras foram pesadas em uma balança 

digital Tecnal Shimadzu AUY-220 do Laboratório Químico Têxtil, separadas por 

mechas de 40g cada e adicionadas ao banho alcalino. Foram tratadas em uma 

solução de 0,06 mol/L de NaOH, a qual corresponde a 2,4g de NaOH/L, em 

água destilada, a uma temperatura de 100°C durante uma hora. Após esse 

tratamento, as fibras foram lavadas várias vezes com água destilada, até que o 

NaOH ainda presente na fibra fosse neutralizado, esse processo de lavagem 

se repetiu até alcançar um pH entre 6 e 7. Em seguida as fibras de curauá 

secaram a temperatura ambiente. Logo após as fibras já tratadas e secas, 

foram cardadas a um comprimento de 30 cm para se adequarem ao molde. 

Como pode ser observado nas fotografias 8, 9, 10 e 11. 
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Fotografia 8: Banho Alcalino                        Fotografia 9: Secagem a temperatura ambiente 

Fonte: Autor.                                             Fonte: Autor. 

Fotografia 10: Fibra tratada e seca                    Fotografia 11: Fibra cardada e cortada 30 cm 

Fonte: Autor.                                             Fonte: Autor./ 

 

3.2.2 Processo de preparação dos compósitos 

 Os corpos de prova foram confeccionados a partir da quantidade de 

resina epóxi e fibra de curauá a fim de alcançar 20% da fração volumétrica de 

fibras no compósito. A fração volumétrica de fibra nos compósitos foi calculada 

a partir da equação 07, e em seguida foram calculadas as demais variáveis.  

 

   
 

 
 , 

Equação 7: Volume  

 

 Sendo   a massa de resina ou fibra e   a densidade de ambas.  
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 Para este estudo, foram produzidos quatro tipos de compósitos, com as 

suas frações volumétricas variando de acordo como descrito na tabela 04.  

Tabela 4: Composição dos compósitos 

Compósito 

(Amostra) 

Fibra de Curauá (%)  Resina Epóxi (%) Retardante de 

Chama (%) 

A 20 80 0 

B 20 70 10 

C 20 60 20 

D 20 50 30 

Fonte: Autor 

 

 Para a confecção das amostras, foi realizado a pesagem das fibras e em 

seguida foram separadas em duas mechas. A resina e o endurecedor foram 

preparados na proporção de 2:1 conforme as especificações do fabricante. Foi 

aplicado o desmoldante de cera de carnaúba em toda a parte interna do molde, 

incluindo a tampa. Após esse processo, foi adicionada metade da resina já 

misturada com o retardante de chama ao molde, e em seguida as mechas de 

fibra foram alinhadas e aplicada uma segunda camada de resina até cobrir toda 

a fibra, como ilustrado nas fotografias 12 e 13. 

Fotografia 12: Aplicação do agente desmoldante Fotografia 13: Distribuição da resina no molde 

Fonte: Autor.                                             Fonte: Autor. 

 Após o preparo das amostras o molde foi fechado. O processo de cura 

ocorreu em torno de 48 horas em temperatura ambiente de 25°C ± 2°C, 

obtendo os corpos de prova para a realização dos ensaios mecânicos de 

tração, flexão e flamabilidade. 
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3.3 ENSAIOS MECÂNICOS 

 Os ensaios mecânicos de tração e flexão foram realizados de acordo 

com as normas ASTM (American Society for Testing and Materials), através da 

máquina de ensaio universal modelo SHIMADZU AG – X, do Laboratório de 

Engenharia Mecânica do núcleo industrial de tecnologia da UFRN.  

3.3.1 Ensaios de Tração 

 O ensaio de tração foi realizado com o objetivo de determinar o limite de 

resistência à tração, o módulo de elasticidade longitudinal e a deformação dos 

materiais compósitos. Os ensaios foram realizados de acordo com a ASTM 

D3039, a temperatura ambiente de 25°C±2°C, com uma velocidade de 

deslocamento 2 mm/mim. Foram analisados cinco corpos de prova de cada um 

dos quatro tipos de amostra, e o equipamento utilizado para realizar os ensaios 

foi a máquina de ensaio universal modelo SHIMADZU AG – X, como ilustrado 

nas fotografias 14 e 15. 

 

Fotografia 14: SHIMADZU AG – X para tração    Fotografia 15: Ensaio de tração 

 

Fonte: Autor.                                             Fonte: Autor. 
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Fotografia 16: Corpos de prova para o ensaio mecânico de resistência à tração 

 
Fonte: Autor. 

 

3.3.2 Ensaio de Flexão 

 O ensaio de flexão teve como objetivos determinar a resistência à flexão, 

módulo de elasticidade e deflexão máxima dos compósitos. Foram analisados 

cinco corpos de prova de cada um dos quatro tipos de amostra, os ensaios 

foram realizados de acordo com a ASTM D790, a temperatura ambiente de 

25°C±2, a uma distância entre os apoios de 108 mm e taxa de velocidade de 3 

mm/mim. O equipamento utilizado para realizar os ensaios foi a máquina de 

ensaio universal modelo SHIMADZU AG – X, como ilustrado nas fotografias 16 

e 17.  

 
Fotografia 17: SHIMADZU AG – X para flexãoFotografia   Fotografia 18: Ensaio de flexão 

.

Fonte: Autor.                                             Fonte: Autor. 
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Fotografia 19: Corpos de prova para o ensaio mecânico de resistência à flexão 

 
Fonte: Autor 

 
 

 Para se determinar a resistência à flexão, a deformação máxima à flexão 

e módulo de elasticidade à flexão dos compósitos analisados, foram utilizadas 

as equações 08, 09, e 10 respectivamente, de acordo com a norma ASTM 

D790. 

   
   

    
 

Equação 8: Resistência à Flexão 

Onde; 

σ = Tensão de flexão (Mpa); 

P= Carga máxima aplicada (N); 

L = Distância entre os apoios (mm); 

b = Largura do corpo de prova (mm); 

d = Espessura do corpo de prova (mm).  

     
    

  
      

Equação 9: Deformação máxima à Flexão 
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Onde; 

εmáx = Deformação máxima à flexão (%); 

D = Deflexão no centro do corpo de prova (mm); 

d = Largura do corpo de prova (mm); 

L = Distância entre os apoios (mm).  

 

  
   

    
 

Equação 10: Módulo de Elasticisade 

 

Onde; 

E= Módulo de elasticidade à flexão (Mpa); 

L = Distância entre os apoios (mm); 

b = Largura do corpo de prova (mm); 

d = Espessura do corpo de prova (mm); 

m = Inclinação do trecho linear da curva tensão x deformação (N/mm). 

 

3.4 TESTE DE FLAMABILIDADE 

 O teste de flamabilidade foi realizado de acordo com a norma UL 

Underwriter's Laboratory 94, que avalia o comportamento perante o fogo de 

materiais plásticos. Para este trabalho foi realizado o teste de queima 

horizontal (HB).  

 Para realizar esse teste, foram utilizadas três amostras de cada tipo de 

compósito: A, B, C e D. Foram realizadas marcações uma à 24 ± 1mm e outra 

à 100 ± 1mm medidos a partir da extremidade que foi queimada.  
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 O corpo de prova foi fixado à uma pinça com o eixo longitudinal colocado 

na horizontal e o eixo transversal inclinado de 45º. Esse teste foi realizado em 

um equipamento artesanal, do Laboratório de Engenharia de Materiais do 

núcleo industrial de tecnologia da UFRN, como pode ser observado na 

fotografia 20. 

Fotografia 20: Equipamento utilizado para o teste de flamabilidade 

 
Fonte: Autor. 

 

 Durante a realização do teste, o queimador foi ajustado para produzir 

uma chama na cor azul com uma altura de 20±1mm. O queimador foi 

posicionado de modo que a chama fosse capaz de atingir a extremidade livre 

do corpo de prova em cerca de 6±1mm (fotografia 21), esta foi aplicada durante 

30±1 segundos sem mexer na sua posição, e após esse tempo, a chama foi 

removida. 

Fotografia 21: Teste de flamabilidade 

 
Fonte: Autor. 
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Fotografia 22: Queima do compósito A1                        Fotografia 23: Queima do compósito A2 

 
Fonte: Autor. 

 
Fotografia 24: Queima do compósito B1                        Fotografia 25: Queima do compósito B2 

 
Fonte: Autor. 

 
Fotografia 26: Queima do compósito C1       Fotografia 27: Queima do compósito C2 

 
Fonte: Autor. 
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Fotografia 28: Queima do compósito D1                        Fotografia 29: Queima do compósito D2 

Fonte: Autor. 

 Como resultado deste teste, obtemos a taxa de queima linear (V), em 

unidade de milímetros por minuto, para cada corpo de prova através da 

equação 11. 

  
    

 
 

Equação 11: Taxa de Queima linear 

Onde; 

V = Taxa de queima linear (mm/minuto); 

L = Comprimento danificado no corpo de prova (mm); 

t = Tempo (s). 

 

3.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica que permite a 

observação e a caracterização de diferentes tipos de materiais através da 

emissão e interação de feixes de elétrons sobre a amostra, sendo possível 

caracterizar do ponto de vista morfológico e sua organização microestrutural. 

A fibra e as fraturas dos compósitos foram analisadas no MEV na 

máquina TM 3000 HITACHI do Laboratório de Engenharia de Materiais do 

núcleo industrial de tecnologia da UFRN.  
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3.6 TESTE DE QUI-QUADRADO (χ2) 

 Qui-Quadrado é um teste de hipóteses que se destina a encontrar um 

valor da dispersão para duas variáveis. Pode ser usado para checar uma 

decisão sobre uma hipótese com base em um nível de significância (α). 

 Este método se baseia em comparar proporções, isto é, as possíveis 

divergências entre as frequências observadas e esperadas para um certo 

evento. Dois grupos se comportam de forma semelhante se as diferenças entre 

as frequências observadas e as esperadas em cada categoria forem muito 

pequenas, próximas a zero. Portanto, o teste é utilizado para verificar se a 

frequência com que um determinado acontecimento observado em uma 

amostra se desvia significativamente ou não da frequência com que ele é 

esperado, e comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes 

amostras, com objetivo de avaliar se as proporções observadas destes eventos 

mostram ou não diferenças significativas, esse χ2 é calculado a partir da 

equação 12. 

     
      

 
 

Equação 12: Qui-Quadrado  

Onde; 

o = Frequência observada para cada classe;  

 e = Frequência esperada para aquela classe. 

 Após calculado o χ2 e a partir do seu valor, pode ser trabalhado com 

duas hipóteses, listadas a seguir. A tomada de decisão é realizada 

comparando esse valor.  

 Hipótese nula (Ho): As frequências observadas não são diferentes das 

frequências esperadas. Não existe diferença entre as frequências dos 

grupos. Então, não há dependência entre os grupos; 
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 Hipótese alternativa (H1): As frequências observadas são diferentes da 

frequências esperadas, portanto existe diferença entre as frequências. 

Então, há dependência entre os grupos. 

 Esse teste foi realizado no software estatístico Statistica versão 10, com 

um nível de significância α = 5%, padrão normalmente utilizado em pesquisas 

acadêmicas. Foram testados os valores obtidos através dos ensaios de tração 

e flexão, a fim de analisar as hipóteses de dependência à uma determinada 

significância desses resultados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ENSAIO MECÂNICO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 O ensaio de tração ajuda a determinar o comportamento mecânico dos 

compósitos, foram submetidas a este ensaio quatro diferentes tipos de amostra 

A, B, C e D, com adição de 0%, 10%, 20% e 30% do retardante de chama 

respectivamente.  

 Através da análise dos dados obtidos após os ensaios de tração, foi 

possível montar os gráficos da resistência à tração, deformação máxima e 

módulo de elasticidade, obtidos por meio da média aritmética entre a 

quantidade de amostras ensaiadas, onde pode ser observado o 

comportamento que o material apresentou ao longo do ensaio, onde a tensão 

corresponde a carga que foi imposta e o deslocamento ao percentual de 

deformação que o corpo de prova sofreu até o seu limite de ruptura. 

 
Gráfico 01: Resistência à Tração 

 

 Como pode ser analisado no gráfico 01, a fratura do compósito do tipo 

D, ocorreu de forma mais frágil, indicando que a presença do aditivo retardante 

de chama nesse tipo de material, afetou negativamente o seu desempenho 

mecânico. Esse comportamento pode ser justificado que, com o aumento do 

percentual do retardante de chama, aumentou a carga de enchimento, e foi 

diminuindo a carga de reforço da composição do material compósito. 
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 Esse comportamento pode ser observado através da configuração 

decrescente do gráfico, onde o compósito A, que não possui aditivo retardante 

de chama, apresentou uma maior resistência à tração de 78,98 MPa. Em 

seguida do como o compósito B, o qual possui 10% de aditivo retardante de 

chama na sua composição, apresentando uma resistência de 72,03 MPa, 

demonstrando um melhor comportamento mecânico, comparando com o 

compósito C, que possui 20% de aditivo retardante de chama, com 68,68 MPa, 

o qual, apresentou a mesma relação com o compósito D, com 30% de aditivo 

retardante de chamas e 65,84 MPa de resistência mecânica à tração, 

representando o material mais frágil à ruptura do presente estudo.  

 

Gráfico 02: Deformação Máxima à Tração 

 

 O gráfico 02, apresenta o comportamento da deformação máxima à 

tração dos corpos de prova, onde pode ser observado que a adição do 

retardante de chamas também mostrou influência nessa propriedade, 

apresentando uma diferença entre o compósito A, que não possui retardante 

de chama, o qual obteve uma deformação de 3,33% e o compósito B, com 

deformação máxima a tração de 3,22%. Porém o compósito B que possui 10% 

de retardante de chamas, apresentou uma dorformação menor em relação aos 

compósitos C e D, que possuem 20 e 30% de aditivo retardante de chama, 

configurando uma relação não linear entre esses parâmetros.  

 O gráfico 03 apresenta a relação do módulo de elasticidade á tração 

entre os quatro tipos de compósitos estudados. Esse módulo de elasticidade 

representa a rigidez do material, é a razão entre a tensão e a deformação na 
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direção da carga aplicada, sendo a máxima tensão que o material suporta sem 

sofrer deformação permanente.  

 

Gráfico 03: Módulo de Elasticidade à Tração 

 

 Os compósitos A e B apresentaram um maior módulo de elasticidade à 

tração, com 44.544 MPa e 43.263 respectivamente. O módulo de elasticidade 

do compósito A, que não possui retardante de chamas, apresentou o resultado 

mais satisfatório, pela sua capacidade de resistir as mais altas cargas entre os 

materiais estudados. O compósito B, também apresentou um resultado 

satisfatório devido ao baixo percentual de deformação e por suportar altas 

cargas.  

 Com o aumento do teor de retardante de chamas, há uma tendência de 

diminuição da resistência máxima a ruptura e esta tendência é causada pelo 

efeito do aumento do caráter mais frágil do compósito com a adição do pó 

retardante de chamas. Um outro fator importante que pode ser considerado é a 

adesão da fibra na matriz, podendo ser observado nesses resultados, que 

quanto maior foi a carga de retardante de chamas, o material se comportou de 

maneira mais frágil a ruptura, pois o aditivo prejudicou a adesão da fibra na 

matriz. 

 Esses comportamentos, também podem ser relacionados aos tipos de 

rupturas, a ruptura que se inicia dentro da matriz e se propaga 

transversalmente ao alinhamento das fibras, permite uma melhora na 

resistência do compósito. No entanto, uma fratura longitudinal causa melhora a 
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deformação. O compósito B apresentou uma menor deformação, e um dos 

maiores módulo de elasticidade, esse comportamento pode ser consequência 

dos tipos de rupturas e consequentemente propagação de forças internas no 

material ao longo da aplicação do esforço.  

  Analisando os resultados do módulo de elasticidade de tração, a 

resistência a tração e a deformação, pode ser observado que alguns dos 

valores obtidos neste trabalho ficaram um pouco diferentes comparados com 

outros trabalhos já realizados com compósitos reforçados com fibra de curauá 

e sisal em Spinacé (2011) e Holanda (2013), conforme mostrado na tabela 05. 

Também é importante observar que esses compósitos foram feitos com as 

proporções de fibras e resina diferentes das que foram utilizadas neste 

trabalho, além de não ter a adição do retardante de chama. 

 

Tabela 5: Comparação do comportamento mecânico à tração 

 
Tipo de compósito 

Resistência à 

tração (Mpa) 

Deformação 

máxima à tração 

(%) 

Módulo de 

elasticidade 

(Mpa) 

 
Sisal 

(SPINACÉ, 2011) 

192 4,0 19.000 

 
Curauá 

(SPINACÉ, 2011) 

400 3,0 10.000 

Sisal 
(HOLANDA, 2013) 

49,70 - 92.400 

 
Curauá (Compósito 

A do presente 
estudo) 

78,98 3,33 44.544 

 
 

4.2 ENSAIO MECÂNICO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

 Os ensaios de flexão em três pontos forneceram informações 

necessárias para a análise dos compósitos, como a  resistência à flexão 

máxima, deformação máxima e o módulo de elasticidade dos quatro tipos de 

compósitos estudados.  
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 Através da análise dos dados obtidos após os ensaios de flexão, foi 

possível montar os gráficos da resistência à flexão, deformação máxima e 

módulo de elasticidade. 

 O gráfico 04 mostra os valores médios de resistência à flexão dos 

compósitos tipo A, B, C e D, onde se observa que o melhor desempenho e o 

pior, estão diretamente relacionados com o percentual de aditivo retardante de 

chama presente nas amostras. Enquanto o compósito A, apresentou um 

desempenho de 106,75 Mpa, o compósito D apresentou o menor desempenho 

de resistência à flexão desse estudo com 69,23 Mpa. 

 O aumento da resistência à flexão, demonstra uma melhor ligação das 

fibras com a matriz, como pode ser observado no gráfico 04, quanto maior 

percentual de retardante de chama no compósito, menor é a quantidade de 

resina nos mesmos, influenciando assim na ligação da fibra com a matriz, 

consequentemente diminuindo o valor da resistência à flexão do compósito. 

 
 

Gráfico 04: Resistência à Flexão 

 

 Quanto a deformação máxima à flexão representada no gráfico 05, pode 

ser observado que a adição do retardante de chamas não teve uma influência 

diretamente proporcional, como apresentado no gráfico anterior da resistência 

a flexão. O compósito C, com 20% de retardante de chama na sua 

composição, apresentou a menor deformação em relação aos demais, de 
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2,71%, enquanto os compósitos A, B e D, se mostraram um pouco mais 

resistentes a deformação com 3,02%, 2,98% e 2,94% respectivamente. 

 Apesar da não linearidade dos resultados, pode ser observado que os 

menores valores da deformação máxima à flexão, foram apresentados nas 

amostras C e D as quais receberam os maiores valores de aditivo de 

retardante de chamas. Um fator a ser considerado é a aderência da matriz com 

a fibra, como já foi comentado anteriormente, a presença do retardante de 

chamas comprometeu a resistência mecânica do material. Também é 

importante ressaltar que os resultados foram calculados com valores médios. 

 
Gráfico 05: Deformação Máxima à Flexão 

 

 Os valores dos módulos de elasticidade dos compósitos em flexão sofreram 

variação entre 19.191 Mpa a 15.353 Mpa, como pode ser observado no gráfico 

06. Os compósitos A e C apresentaram os maiores módulos de elasticidade à 

flexão. Enquanto o compósito B apresentou um menor desempenho que o C, 

mostrando que o módulo de elasticidade à flexão diminui com o aumento da 

deformação, o que é um resultado esperado, porque quanto mais rígido o 

material, menor a deformação num ensaio de resistência. 
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Gráfico 06: Módulo de elasticidade à Flexão 

 

 Fazendo uma comparação com os resultados publicados nos trabalhos 

de Spinacé (2011) e  Holanda (2013), com fibras de curauá e de sisal,conforme 

mostrado na tabela 06, pode ser observado que no presente trabalho, os 

valores do módulo de elasticidade da flexão, ficaram abaixo dos valores obtidos 

nos outros estudos No entanto, é importante observar que o compósito do 

presente trabalho teve a adição do retardante de chama, além da concentração 

de fibras e do modo de preparação do corpo de prova terem sido realizados de 

forma diferente. 

 

Tabela 6: Comparação do comportamento mecânico à tração 

 
Tipo de compósito 

Resistência à 

tração (Mpa) 

Módulo de elasticidade 

(Mpa) 

 
Sisal 

(SPINACÉ, 2011) 

49,74 21.700 

 
Curauá 

(SPINACÉ, 2011) 

53,62 22.500 

Sisal  
(HOLANDA, 2013) 

188,09 61.480 

 
Curauá (Compósito A do 

presente estudo) 

106,75 19.191 
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4.3 TESTE QUI-QUADRADO 

 O teste Qui-Quadrado é utilizado para verificar se duas amostras são 

independentes. Assim, as hipóteses do mesmo são: H0 - As amostras são 

independentes e H1 - As amostras não são independentes. No intuito de 

verificar se as amostras eram duas a duas independentes foi realizado o teste 

Qui-Quadrado ao nível de significância α= 5%. 

 Nas tabelas a seguir estão apresentados os p-valores (x2) do teste Qui-

Quadrado para cada par de amostras entre os resultados dos ensaios de 

tração e flexão, com uma combinação entre todos os compósitos estudados. 

Sendo A, B, C e D, referentes aos tipos de compósito. 

 Comparando o p-valor de cada hipótese com o índice de significância α, 

onde o p-valor é a probabilidade de rejeitar H0  e α o nível de rejeição, assim 

temos que: 

 p-valor ≤ α  - Rejeitamos a hipótese H0 e aceitamos a hipótese 

alternativa, onde há diferença significativa entre os resultados. 

 p-valor > α - Aceitamos a hipótese H0 como verdadeira, onde não 

há diferença significativa entre os resultados.  

 

 A tabela 07 contém os p-valores dos testes Qui-Quadrado referentes a 

resistência à tração entre as amostras dos compósitos A, B, C e D tomados 

dois a dois. Pode se observar que para todas as hipóteses testadas, obtivemos 

o p-valor menor que o nível significativo, portanto a hipótese H0 foi rejeitada, 

com isso, existe diferença significativa ao nível de significância de 5% na 

resistência à tração entre os compósitos.  

 

Tabela 7: Teste Qui-Quadrado para resistência à tração 

Resistência à Tração 

Hipótese P 

A X B 0,002674 

A X C 0,027848 

A X D 0,008549 

B X C 0,000000 

B X D 0,000103 

C X D 0,000000 
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 A tabela 08 se refere a deformação à tração, nela podemos observar 

que para todas as hipóteses testadas obtivemos o p-valor maior que o nível de 

significância, não havendo evidencias suficientes ao nível de significância de 

5% para rejeitar H0, isto é, a diferença na deformação à tração entre os 

compósitos não são significativas. 

Tabela 8: Teste Qui-Quadrado para deformação à tração 

Deformação à tração 

Teste P 

A X B 0,974529 

A X C 0,989731 

A X D 0,929585 

B X C 0,941335 

B X D 0,994224 

C X D 0,920098 

 

 A tabela 09 apresenta os p-valores obtidos através do teste Qui-

Quadrado para os compósitos A, B, C e D tomados dois a dois, referente aos 

valores do módulo de elasticidade à tração, onde podemos observar que todos 

os compósitos tiveram diferenças significativas com o compósito D, enquanto 

os demais não apresentaram diferenças significativas. 

 Portanto esse teste mostrou que para a condição de significância 

adotada nesse estudo, o módulo de elasticidade à tração apresentando 

diferença  somente quando a quantidade equivale a 30%. 

 

Tabela 9: Teste Qui-Quadrado para o modulo de elasticidade à tração 

Módulo de Elasticidade 

Teste P 

A X B 0,55436 

A X C 0,419632 

A X D 0,000000 

B X C 0,822208 

B X D 0,00000 

C X D 0,00000 

  

 A tabela 10 contem os p-valores dos testes Qui-Quadrado referentes a 

resistência à flexão entre as amostras dos compósitos A, B, C e D tomados 

dois a dois. Pode se observar que para todas as hipóteses testadas, obtivemos 



64 
 

o p-valor menor que o nível descritivo, p < α, portanto a hipótese H0 foi 

rejeitada, significando que há diferença significativa na resistência à flexão 

entre os compósitos. 

 

Tabela 10: Teste Qui-Quadrado para resistência à flexão 

Resistência à Flexão 

Teste P 

A X B 0,00000 

A X C 0,00000 

A X D 0,00000 

B X C 0,008875 

B X D 0,00000 

C X D 0,00001 

 

Na tabela 11 estão apresentados os p-valores obtidos através do teste Qui-

Quadrado para os compósitos A, B, C e D tomadas dois a dois, referente a 

deformação à flexão, na qual, podemos observar que todas as mostras tiveram 

uma relação de dependência, p-valor < α, com o compósito C,  enquanto os 

demais entre eles, se mostraram independentes, p-valor > α.  

 Portanto esse teste mostrou que para a condição de significância 

adotada nesse estudo, a deformação à flexão independe do retardante de 

chamas, dependendo somente quando a quantidade equivale a 20%, e não 

apresentando a mesma configuração quando a quantidade é excedente, como 

vimos no caso do módulo de elasticidade à tração, o qual apresentou relação 

de dependência a uma quantidade 30% de retardante de chamas presente nas 

amostras.  

 

Tabela 11: Teste Qui-Quadrado da Deformação à flexão 

Deformação à Flexão 

Teste P 

A X B 0,88827 

A X C 0,033625 

A X D 0,181979 

B X C 0,004866 

B X D 0,06046 

C X D 0,046206 
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 A tabela 12 se refere aos valores do teste Qui-Quadrado para o 

resultado do módulo de elasticidade à flexão, nela podemos observar que para 

todos as hipóteses testadas, o p-valor foi maior que o nível de significância, 

portanto não rejeitamos a hipótese H0 como análise dos resultados, 

significando que não existe diferença significativa dos resultados entre os 

compósitos estudados, tomados dois a dois. Isto é, o retardante de chamas 

não influenciou no módulo de elasticidade. 

Tabela 11: Teste Qui-Quadrado do módulo de elasticidade à flexão 

Módulo de Elasticidade  

Teste P 

A X B 0,99906 

A X C 0,991443 

A X D 0,999558 

B X C 0,991244 

B X D 0,999187 

C X D 0,997649 

 

 

4.4 ENSAIO DE FLAMABILIDADE 

 Com o ensaio de queima horizontal foram realizados três testes para 

cada grupo de  compósitos estudados, pode ser observado que o tempo médio 

de queima das amostras aumentou à medida que foi adicionado o aditivo 

retardante de chamas na composição do material compósito. Esse 

comportamento demonstrou que a presença do retardante teve influencia na 

redução da taxa de propagação da chama, pois quanto maior for o tempo de 

queima do material, menor será a velocidade de queima, o que dificulta a 

propagação da chama, facilitando a extinção da mesma. 

 Nos gráficos 7 e 8 pode ser observado o tempo médio de queima e a 

taxa média de queima dos compósitos A, B, C e D, com 0%, 10%, 20% e 30% 

de aditivo retardante de chama na sua composição respectivamente.  
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Gráfico 07: Tempo médio de Queima  

 

 
 
 

Gráfico 8: Taxa média de Queima 

 

 

 Através da análise do gráfico 8, é observado uma menor taxa média de 

queima para os materiais compósitos que possuem o aditivo retardante de 

chamas (compósitos B, C e D), mostrando que a adição do hidróxido de 

alumínio, teve influencia direta na redução da taxa de queima. Isso ocorreu 

porque o aditivo, quando submetido a essas condições, sofreu decomposição 

através de uma reação endotérmica, e agindo assim como dissipador de calor, 
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diminuindo o calor total gerado durante o a reação de combustão, tornando o 

material menos inflamável. Durante o teste de flamabilidade foi observado que 

a combustão do material não gerou muita fumaça, mostrando assim a 

eficiência do hidróxido de alumínio também como agente inibidor de fumaça.  

 Também é importante ser ressaltado que a chama não se extinguiu pós 

a retirada do contato com o corpo de prova com o fogo, consumindo assim as 

amostras até a ponta. Houve apenas uma amostra do compósito D na qual a 

chama foi inibida antes de consumir a amostra na sua totalidade.  

 A taxa de queima de ambos os compósitos, apresentaram um resultado 

bem menor do que as taxas máximas de queima exigidas no Brasil que é de 

250 mm/min, e em outros países onde as pesquisa são mais avançadas na 

área de revestimento interno, essa taxa é de 80 mm/min. 

 

 

4.4 ANÁLISE MICROESTRUTURAL 

 

4.4.1 Microscopia da fibra 

As imagens 01 e 02, representam a micrografia da fibra de curauá sem o 

tratamento alcalino, pode se verificar que as fibras de curauá consistem de um 

feixe de filamentos empacotados pela ação da lignina. Pode também ser 

destacado o fato da sua superfície, que se apresenta de forma não uniforme e 

ligeiramente rugosa, o que pode facilitar a adesão fibra com a matriz, 

consolidando como fator importante para o desempenho mecânico do material.  

A análise das imagens permitiu observar que as fibras sem tratamento 

apresentam um alto teor de impurezas, vistas através de pequenas partículas.  
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Imagem 1: Fibra sem tratamento                    Imagem 2: Corpo da fibra sem tratamento 

 
Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 

 

 Nas imagens 3 e 4, foi verificado que o tratamento alcalino com 

hidróxido de sódio mostrou-se eficaz na remoção de impurezas superficiais. As 

microfibrilas, representadas pelas superfícies em alto relevo alinhadas no 

sentido longitudinal da fibra, ficaram mais expostas, possivelmente devido à 

remoção de graxas e ceras e parcialmente da hemicelulose. Foram observadas 

superfícies com alta irregularidade, o que seria favorável para a adesão 

mecânica com a matriz polimérica. 

 

Imagem 3: Fibra com tratamento                      Imagem 4: Corpo da fibra com tratamento 

Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 
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4.4.1 Microscopia dos compósitos 

 Foram realizadas as análises de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) nos compósitos que foram submetidos aos ensaios de tração e flexão, 

com o objetivo de analisar as fraturas e regiões de ruptura, assim como 

investigar a interação entre a matriz e o reforço, e como estavam influenciando 

nas propriedades mecânicas dos compósitos.  

 As imagens a seguir mostram a superfície dos corpos de prova do 

ensaio de tração do compósito A. Foi destacado na imagem 05 uma fratura na 

fibra, onde pode ser observado que a fibra de curauá é composta por várias 

fibrilas, e durante o ensaio mecânico algumas podem ser rompidas enquanto 

outras permanecem inteiras, indicando que uma única fibra de curauá contem 

longas e contínuas fibrilas, capazes de absorver esforços da matriz. A imagem 

06 mostra uma região onde ocorreu o rompimento da matriz e da fibra. 

 As análises do compósito B, estão nas imagens 07 e 08, onde na 

imagem 07 se verifica que as fibras estão orientadas no sentido proposto, 

algumas bem aderidas na matriz, recebendo a transferência dos esforços, até a 

sua ruptura. Na imagem 08 se destaca uma área onde a fibra se romperam 

rente à matriz, devido a uma boa adesão da fibra com a matriz, justificando 

assim, o seu desempenho mecânico. 

 

 

Imagem 5: MEV1- Compósito A                                        Imagem 6: MEV2- Compósito A 

Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 
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Imagem 7: MEV1- Compósito B                                      Imagem 8: MEV2- Compósito B 

  

Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 

 Na imagem 09, pode ser observado uma região onde ocorreu o 

rompimento da matriz e da fibra no compósito C. A imagem 10, ainda do 

compósito C, representa a micrografia de uma área fraturada, onde apresenta 

o arrancamento de fibras, indicando que não houve uma boa adesão entre o 

reforço e a matriz nesses pontos. Esse comportamento foi sendo observado 

com mais frequência, a medida que o retardante de chamas foi adicionado aos 

compósitos, mostrando que o aditivo influenciou nas propriedades mecânicas 

dos compósitos, de modo a comprometer a adesão da fibra com a matriz, 

tornando o material mais frágil. 

 A imagem 11 representa a micrografia do compósito D, onde pode ser 

observado uma região de rompimento na matriz polimérica, na qual, as fibras 

ainda permanecem inteiras, assim como, uma região de propagação da fissura 

na superfície do compósito. A imagem 12 mostra o rompimento da fibra, onde 

pode ser observada as fibrilas que fazem parte da composição da fibra de 

curauá.  
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Imagem 9: MEV1- Compósito C                     Imagem 10: MEV2- Compósito C

 
Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 

 

Imagem 11: MEV1- Compósito D                                Imagem 12: MEV2- Compósito D

 

Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 

 

 As imagens a seguir representam a micrografia das fraturas por flexão, 

onde nas imagens 13 e 14 representam a área danificada por flexão do 

compósito A. Na imagem 13 pode se observado uma falha que levou ao 

rompimento da matriz, seguido de alguns danos à fibra, e uma área danificada 

que levou ao total rompimento da fibra, destacada na imagem 14.  

 A imagem 15 mostra uma área de rompimento da fibra, assim como da 

matriz e ainda fibras que apesar do esforço submetido, permaneceram inteiras. 

Analisando a imagem 16, pode ser observada uma fissura com a presença de 

fibras fraturadas e rompidas. Ambas as imagens representam micrografias do 

compósito B. 
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Imagem 13: MEV de flexão1 - Compósito A  Imagem       14: MEV de flexão2 - Compósito A 

Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 

 

Imagem 15: MEV de flexão1 - Compósito B       Imagem 16: MEV de flexão2 - Compósito B 

Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 

 

 Podem ser observados nas imagens 17 e 18, representam o compósito 

C, e semelhante as micrografias já apresentadas, dos outros tipos de 

compósitos do presente estudo, também apresentaram regiões onde ocorre o 

rompimento da matriz sem rompimento das fibras. Também pode ser 

observado a deformação de algumas fibras, as quais se submetidas a uma 

carga maior de esforço, podem ser rompidas, chegando a comprometer a 

resistência física do material. 

 A imagem 19 mostra que ocorreu uma falha na matriz, ocorrendo 

deformações nas fibras mas, sem atingir o seu rompimento. Na imagem 20, 
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pode ser observada uma propagação da fissura durante uma grande extensão 

da área flexionada. Essas fissuras com a aplicação da carga, aumentam, e em 

seguida já com um grande número de fissuras percorrendo toda a extensão do 

corpo de prova, podendo resultar na ruptura das fibras. 

 

Imagem 17: MEV de flexão1 - Compósito C  Imagem 18: MEV de flexão2 - Compósito C 

Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 

 

Imagem 19: MEV de flexão1 - Compósito C        Imagem 20: MEV de flexão2 - Compósito D 

Fonte: DEMat - UFRN                                          Fonte: DEMat - UFRN 

 

 

 

 



74 
 

5 CONCLUSÕES 

 As propriedades mecânicas dos compósitos estudados foram avaliadas 

através das condições máximas de tração, flexão e deformação. Foi observado 

que o retardante de chama influenciou na fragilidade do desempenho mecânico 

do material.  

 A resistência à tração diminuiu com a presença do retardante de chama, 

significando que a presença da carga retardante de chamas na composição 

dos compósitos, tornou os mesmos mais frágeis a ruptura, onde o compósito A 

suportou uma carga de 78,98 MPa quando submetido a tração e 106,75 MPa a 

flexão, enquanto o compósito do tipo D, que possui 30% de retardante de 

chamas, suportou uma carga de 65,84 MPa e  69,23 MPa, quando submetidos 

as mesmas condições.    

 O módulo de elasticidade à tração apresentou um bom resultado, 

quando comparado com outros trabalhos já realizados, com materiais e em 

condições similares. No entanto, o módulo de elasticidade à flexão, se mostrou 

inferior em comparação aos resultados de trabalhos já realizados.  

 O teste estatístico Qui-Quadrado mostrou que, a um nível de 

significância de 5%, dos compósitos A, B, C e D tomados dois a dois, os 

resultados dos testes mecânicos apresentaram diferença entre os resultados 

na resistência à tração e flexão. A deformação à tração não apresentou 

diferença significativa entre os resultados, já a deformação à flexão foi 

verificado que há diferença entre os compósitos AxC, BxC e CxD. O módulo de 

elasticidade à tração  apresentou dependência nos resultados apenas a uma 

quantidade de 30%, enquanto o módulo de elasticidade à flexão não 

apresentou diferença significativa ao nível adotado.  

 Através do teste de flamabilidade foi possível notar que o tempo de 

queima se mostrou diretamente proporcional à quantidade de retardante de 

chama presente no compósito, comprovando que hidróxido de alumínio 

conseguiu agir de maneira eficiente como agente retardante de chamas e 

agente inibidor de fumaça. 

 Nas análises das imagens da microscopia eletrônica de varredura da 

fibra de curauá, pode observar que a fibra é formada de vários filamentos 

compactados, e que com o tratamento alcalino, foram removidas pequenas 
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impurezas e ceras da superfície das mesmas, que proporcionaram uma melhor 

adesão entre a fibra e a resina.  

 Através das análises da microscopia eletrônica de varredura nos 

compósitos, podem ser observadas as micro fissuras e suas propagações em 

áreas danificadas, fraturas e rompimentos de fibras e danos e rompimento na 

matriz atribuídos ao reforço mecânico. Também pode ser observado que 

ambos os comportamentos se apresentaram de forma similar nos compósitos 

A, B, C e D, destacando as suas semelhanças estruturais e comportamentais a 

nível microscópico.  
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6 SUGESTÕES 

 Como forma de continuar os trabalhos nesse contexto apresentado 

nessa dissertação, estão listadas algumas sugestões para pesquisas futuras: 

 

 Estudo do efeito de outras concentrações de NaOH para limpeza das 

fibras; 

 Avaliar outros tipos de retardantes de chama; 

 Avaliar os efeitos da adição de outras proporções de retardade de 

chama; 

 Utilizar outras fibras têxteis para comparação do desempenho; 

 Uso de diferentes materiais poliméricos como matriz; 

 Uso de diferentes processos de fabricação dos compósitos. 
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