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RESUMO 

 

Os materiais compósitos surgem da necessidade de materiais mais leves e com 

maiores resistências mecânica e térmica. As dificuldades de descarte, reciclagem ou 

reutilização são hoje preocupações ambientais e por isso objeto de estudo de muitas 

pesquisas. Nessa perspectiva estudou-se a viabilidade do uso da bucha vegetal 

(Luffa Cylindrica) para a obtenção de um compósito de matriz polimérica. Foram 

testadas seis formulações, com 4, 5 e 6 camadas tratadas e não tratadas. As buchas 

foram tratadas em água fervente para retirar ligninas, ceras e impurezas presentes 

nas fibras, posteriormente secadas em secador solar de exposição direta. Para a 

caracterização do compósito foram determinadas propriedades térmicas 

(condutividade, capacidade térmica, difusividade e resistividade), mecânicas (tração 

e flexão) e fisicoquímicas (MEV, DRX, densidade, absorção e degradação). Uma 

das vantagens do compósito proposto foi a baixa densidade das fibras em torno de 

0,66 g/cm³, quase metade da matriz de resina poliéster, produzindo uma densidade 

média do compósito em torno de 1,17g/cm³, inferior em 6,0% em relação a matriz. O 

tratamento realizado nas buchas trouxe aumento na resistência mecânica do 

compósito e diminuição da absorção de umidade. O compósito apresentou 

comportamento mecânico inferior ao da resina matriz para todas as formulações. O 

compósito também demonstrou-se viável para aplicações térmicas, com 

condutividade térmica inferior a 0,159 W/mk, classificando-se como um bom isolante 

térmico. Para todas as formulações/configurações ocorreu uma baixa aderência 

entre fibras e matriz, com fissuras presentes, mostrando fragilidade em função da 

baixa impregnação da fibra pela matriz. Tal compósito pode ser utilizado para a 

fabricação de estruturas que não requeiram significativa resistência mecânica, como 

por exemplo, protótipos solares, como fornos e fogões. 

 

Palavras-chave: Compósitos poliméricos. Fibras.  Luffa Cylindrica. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Composite materials arise from the need for lighter materials and with bigger 

mechanical and thermal resistance. The difficulties of discard, recycling or reuse are 

currently environmental concerns and, therefore, they are study object of much 

researches. In this perspective the feasibility of using loofahs (Luffa Cylindrica) for 

obtainment of a polymeric matrix composite was studied. Six formulations, with 4, 5 

and 6 treated layers and untreated, were tested. The loofahs were treated in boiling 

water to remove lignins, waxes and impurities present in the fibers. After that, they 

were dried in a direct exposure solar dryer. For the characterization of the composite, 

thermal (thermal conductivity, thermal capacity, thermal diffusivity and thermal 

resistivity), mechanical (tensile and bending resistance) and physicochemical (SEM, 

XRD, density, absorption and degradation) properties were determined. The 

proposed composite has as advantage the low fiber density, which is around 0.66 

g/cm³ (almost half of the polyester resin matrix), resulting in an average composite 

density of around 1.17g/cm³, 6.0 % lower in relation to the matrix. The treatment 

carried out in the loofahs increased the mechanical strength of the composite and 

decreased the humidity absorption. The composite showed lower mechanical 

behavior than the matrix for all the formulations. The composite also demonstrated 

itself to be feasible for thermal applications, with a value of thermal conductivity of 

less than 0.159 W/m.K, ranking it as a good thermal insulator. For all 

formulations/settings a low adherence between fibers and matrix occurred, with the 

presence of cracks, showing the fragility due to low impregnation of the fiber by the 

matrix. This composite can be used to manufacture structures that do not require 

significant mechanical strength, such as solar prototypes, as ovens and stoves. 

 

Keywords: Polymeric composites. Fiber. Luffa Cylindrica. 
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CAPITULO 1.  INTRODUÇÃO 

 

A propagação e o desenvolvimento das técnicas de fabricação de materiais 

compósitos, combinados a sua versatilidade, vêm promovendo a utilização desses 

materiais por empresas de diversos segmentos. Os materiais compósitos mais 

utilizados são aqueles que empregam fibras sintéticas, aramida, vidro e carbono, 

como reforço (SILVA, 2010). 

Compósitos com fibras de vidro proporcionam excelentes propriedades 

térmicas e mecânicas, porém dificultam o desenvolvimento de processos eficientes 

de reciclagem.  

As dificuldades de descarte, reciclagem ou reutilização são hoje 

preocupações ambientais e, por isso, objeto de estudo de muitas pesquisas. O 

estabelecimento de métodos de disposição ou descarte para compósitos reforçados 

com fibras de vidro e suas leis de reciclagem são temas importantes, porque muitos 

problemas ambientais surgiram recentemente e vêm se agravando mundialmente. 

Além disso, é necessário reduzir impactos ambientais relacionados ao 

aquecimento global que são acelerados pelo consumo de petróleo, um recurso não 

renovável, utilizado como matéria-prima ou fonte energética na obtenção de 

materiais diversos, como por exemplo, da fibra de vidro.  

Identificou-se a necessidade de desenvolver e comercializar materiais 

compósitos baseados em constituintes derivados de fontes renováveis, 

minimizando-se os impactos ambientais e econômicos e a dependência de materiais 

não renováveis.   

As fibras naturais, em comparação com as fibras de vidro, são muito 

eficientes na absorção de som, têm baixo custo, são leves, não se fragmentam em 

casos de acidentes, são biodegradáveis e podem ser obtidas utilizando menos 

energia que fibras de vidro. 

 No entanto, problemas de adesão fibra-matriz, de absorção de água e 

também de propriedades mecânicas variáveis e limitadas vêm dificultando sua 

utilização em determinados ambientes e situações de carregamento que exijam um 

melhor desempenho mecânico.  

A bucha vegetal (Luffa cylindrica) é uma fibra natural que possui diferentes 

propriedades (isolante térmico e acústico, pouco inflamável e de grande 

compactação), e se apresenta como esponjas nas diferentes formas dos frutos da 
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planta Luffa Aegyptiaca, originária da Ásia e trazida ao Brasil com a cultura africana. 

Justamente por sua propriedade de compactação, foi utilizada para embuchar armas 

de fogo na Guerra do Paraguai, de onde vem o nome vulgar “bucha”. (NIOAC, 

2011). 

O fruto da Luffa cylindrica é ao mesmo tempo poroso e fibroso, com fibras 

finas, resistentes e elásticas. Apresenta um núcleo com estrutura semelhante a um 

material do tipo colméia, circundado por um emaranhado de fibras dispostas em um 

arranjo multidirecional. Além da manta externa, o núcleo e as fibras soltas podem 

compor materiais com propriedades peculiares (BOYNARD, 2003). 

As fibras das buchas vegetais são compostas por 60% de celulose, 30% de 

hemicelulose e 10% de lignina. O frutos de Luffa cylindrica são em forma suave e 

cilíndrico (MAZALI E ALVES, 2005). Uma esponja madura de Luffa produz pelo 

menos 30 sementes (MAZALI E ALVES, 2005). 

As folhas das buchas vegetais têm 13 e 30 cm de comprimento e largura, 

respectivamente, e têm a extremidade do lóbulo-aguda. Não têm pelos e têm bordas 

serrilhadas. A flor de L. cylindrica é amarela e aparecem em agosto-setembro em 

regiões de clima tropical.  

Seu fruto, uma cabaça, é verde e tem uma forma de cilindro grande. O 

exterior da fruta tem linhas verticais e um reticulado desenvolve-se no seu interior. A 

Luffa cylindrica cresce cerca de 12 cm de comprimento e seu caule é verde e 

pentagonal (LEE E YOO, 2006). 

 A esponja vegetal possui um modelo arquitetônico macroscópico altamente 

complexo, e é um recurso barato e sustentável. 

 A esponja vegetal é cultivada, ao contrário das esponjas produzidas com 

celulose que são extraídas de árvores. A planta é cultivada em muitos países, 

incluindo o Brasil, onde seu cultivo tem uma crescente importância econômica 

(MAZALI E ALVES, 2005). 

Os países com maior tradição no cultivo das buchas vegetais são países 

tropicais da Ásia e da África. A Indonésia e a Birmânia são os países com maior 

diversidade e os principais países produtores comerciais são China, Coréia, Índia, 

Japão e América Central (BAL et al., 2004). 

As buchas vegetais são muito utilizadas para diversos fins em países de 

grande população, como China e Índia, e são empregadas até na culinária, com a 

função de carga em alimentos para minimizar o problema da fome, tão característico 
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desses países de grande densidade demográfica. Carnes e lasanhas preparadas 

com a utilização de buchas vegetais são exemplos dessa vertente alimentícia. 

As buchas vegetais podem ser utilizadas em praticamente todas as áreas. 

Fatores tais como a área superficial elevada por unidade de volume, estrutura forte e 

durável, baixo peso específico que as tornam leves, e baixo custo são 

características que dão versatilidade e múltiplas possibilidades de seu emprego na 

indústria. (MAZALI E ALVES, 2005).  

As buchas podem desempenhar papel de invólucro para crescimento de 

plantas, algas, bactérias e células de levedura (IQBAL E ZAFAR, 1993a, b; IQBAL E 

ZAFAR, 1994). 

Buchas jovens são comestíveis e fibras amadurecidas geralmente são 

utilizadas em lavagens de panelas, carros, navios, dentre outros. As buchas são 

também utilizadas na fabricação de Chinelos, cestos e esteiras e outros produtos 

artesanais, bem como na fabricação de sapatos, tapetes e capotas de veículos (LEE 

E YOO, 2006).  

As buchas podem ainda ser utilizadas como esponjas para banho, o que 

acontece há séculos, principalmente nas regiões mais inóspitas do mundo, para 

asseio pessoal, e até mesmo como componentes de amortecedores, de filtros 

industriais, como revestimentos para sistema de som, como esponja de limpeza 

utensílios, como materiais de embalagem, para fazer artesanato, (BAL et al., 2004).  

Elas também podem ser usadas para limpeza de pisos ou carros sem riscar. 

As buchas menores são mais suaves e boas para lavar o rosto e as maiores para o 

corpo. Elas também podem ser utilizadas para enchimento de travesseiros 

(NEWTON, 2006). 

Diante do exposto este trabalho ampliou o conhecimento científico em 

materiais compósitos poliméricos com fibras de bucha vegetal (Luffa cylindrica), sua 

produção e sua caracterização. 

As fibras foram extraídas, tratadas e em seguida misturadas à resina 

ortoftálica para a obtenção do compósito desejado. Foram experimentadas três 

diferentes proporções de fibras em função das propriedades mecânicas e térmicas 

obtidas. Para comparações foram feitas placas dos compósitos com as fibras 

tratadas e com as fibras não tratadas. 

A caracterização do compósito foi feita obedecendo às normas pertinentes e 

foram avaliadas, dentre outras, a condutividade térmica, as resistências mecânicas a 
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tração e flexão, absorção de umidade (com água destilada, água do mar e petróleo 

bruto), Fluorescência de Raios X (FRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

Densidade e Ensaio de envelhecimento deixando o material exposto ao sol, a chuva 

e entre outras condições climáticas no período de um ano. 

Foram produzidos compósitos com matriz de resina poliéster ortoftálica tipo 

cristal e carga de buchas vegetais para quatro, cinco e seis camadas, tratadas e não 

tratadas. Foi determinada a formulação mais eficiente e que permitirá uma maior 

gama de possibilidade de utilização do compósito proposto e estudado. 

Foi determinado através da análise das propriedades de caracterização do 

compósito se a bucha presente no compósito teve a função de carga ou de reforço. 

Existem alguns estudos sobre a utilização de buchas vegetais na literatura 

de compósitos poliméricos, poucos com a resina poliéster, embora não se tenha 

precisado o tipo de resina utilizado.  

A maioria dos trabalhos encontrados refere-se à influência do tratamento das 

buchas vegetais por agentes químicos. Ou seja, utilizaram um tipo de tratamento 

agressivo ao meio ambiente e a quem o realiza. Optou-se nesse trabalho realizar tal 

tratamento com água fervente natural, um meio muito menos agressivo que o com 

agentes químicos. 

 Outra grande dificuldade encontrada foi nos raros trabalhos sobre 

compósitos com resina poliéster e buchas vegetais, sem descrição de como as fibras 

foram adicionadas à resina, se, por exemplo, em particulados, em tiras, em mantas, 

de forma a não ter-se um referencial de comparação com a geometria escolhida 

para esse trabalho. 

Entende-se que esse trabalho apresenta uma contribuição inédita, pois 

caracteriza o compósito mecânica e termicamente, o que não foi encontrado em 

qualquer trabalho apontado pela literatura especializada em materiais compósitos 

poliméricos que utilizam cargas/reforços de buchas vegetais. 

A tese foi dividida em cinco capítulos: Introdução, Revisão Bibliográfica, 

Materiais e Métodos, Resultados e Discussão e Conclusões e Sugestões. 

O capítulo 1 contém uma introdução ao tema da pesquisa, os objetivos do 

trabalho, a justificativa e a metodologia utilizada. 

O capítulo 2 apresenta à revisão bibliográfica com informação necessária a 

respeito dos constituintes utilizados no compósito e sua importância, abordando 
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também as pesquisas pertinentes ao tema no mundo científico e a questão 

ambiental. 

O capítulo 3 detalha como foi realizado o trabalho experimental, 

caracterização dos procedimentos empregados. 

O capítulo 4 apresenta e discute os resultados da caracterização do 

compósito em suas várias formulações. 

O capítulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões 

realizadas e sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.2. Objetivos  

 

Os objetivos deste trabalho foram organizados de forma a definir o intuito 

geral desta pesquisa e selecionar alguns aspectos específicos a serem analisados. 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Obter e caracterizar um compósito com matriz de resina poliéster ortoftálica 

e reforço de camadas de bucha vegetal, tratadas e não tratadas, para três 

formulações do compósito.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

  

 Produzir as camadas de fibras a partir das buchas vegetais; 

 Tratar as fibras em água fervente; 

 Desenvolver o processo de obtenção do compósito; 

 Fabricar os corpos de prova seguindo normas pertinentes; 

 Caracterizar o compósito nas seis configurações (três formulações 

tratadas e três não tratadas); 

 Analisar a microestrutura do compósito. 
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CAPITULO 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica apresenta referenciais teóricos relacionados a 

discussão dos resultados obtidos nos ensaios para caracterização do material 

compósito (tração, flexão, microscopia eletrônica de varredura (MEV), fluorescência 

de raios-X (FRX), resistência térmica, envelhecimento natural, absorção de umidade 

e densidade), em suas várias formulações. 

 

2.1 Materiais Compósitos 

 

Um material compósito é aquele originado da combinação macroscópica de 

dois ou mais materiais distintos para obtenção de um terceiro com propriedades 

particulares. Um deles é denominado matriz e o outro é conhecido como reforço ou 

carga. A combinação desses dois materiais dá origem a um terceiro material, 

denominado compósito (SALLES, 2008). 

Os materiais compósitos surgem da necessidade incessante de materiais 

com melhores desempenhos, buscando-se geralmente redução de peso, maiores 

resistências mecânica, térmica e acústica, maior resistência ao desgaste e melhor 

estabilidade térmica, dentre outras propriedades. 

A busca de um material que combine adequadas resistências mecânica, 

térmica e acústica tem merecido destaque em recentes pesquisas científicas. Em 

todos os eventos científicos nacionais e internacionais um grande número de 

trabalhos está voltado para essa finalidade. 

 Com esse propósito os compósitos têm sido utilizados em larga escala, 

principalmente aqueles que têm resíduos em sua composição. Essa vertente deve-

se à busca de minimizar os efeitos danosos da exposição desses resíduos na 

natureza, causando danos irreparáveis. 

Compósitos que utilizam EPS triturado, EPS em placas, garrafas PETS, 

pneu triturado, mármore, granito, restos de material de construção, cinza de dendê, 

sabugo de milho, pó de aço, casca de arroz, EVA, pó de serra, pó de MDF, raspas 

de PVC, fibra de coco, piaçava, sisal, pó de café, resíduos da indústria têxtil, pó de 

vidro, restos de brita, chamotes de telha, resíduos da fabricação de botões, argilas, 

dentre outros, têm merecido a atenção dos pesquisadores na busca de um material 
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com resistência mecânica adequada e que possa propiciar conforto térmico e 

acústico. 

Até pouco tempo compósito era definido como uma mistura de materiais que 

propiciasse uma maior resistência mecânica. Porém o apelo ecológico, a 

degradação do ambiente pela deposição de resíduos e a imensa quantidade de 

fibras vegetais, levaram a uma mudança dessa definição, incluindo as cargas como 

elementos formadores de um compósito. E nesse contexto foram ampliadas 

significativamente as combinações entre materiais para a formação de compósitos. 

O uso de materiais combinados sempre esteve presente na História da 

humanidade, desde o antigo Egito, quando da fabricação de tijolos, assim como na 

Idade Média com as espadas medievais. No entanto, somente com o início da 

produção comercial de resinas plásticas, na primeira metade do século XX, foi que 

os compósitos para aplicações mais sofisticadas apareceram em larga escala 

(FILHO, 2013).  

A princípio, a fibra natural era utilizada apenas como reforço, a exemplo 

disso, pode-se citar dentre outras, a madeira, os tecidos e a serragem. Foi no século 

XX que começou o uso de compósitos com matriz polimérica reforçados por fibras 

de vidro iniciando-se assim a era dos compósitos avançados. 

Há registros do uso dos materiais compósitos a milhares de anos, de acordo 

com o Antigo Testamento (Êxodo, 5.7), onde tijolos de barro reforçado com palha 

vegetal picotada e raízes eram usados por anciãos Israelitas no Egito. Existe 

também outro informe de um laminado de madeira e um compósito de resina e linho 

também usados pelos egípcios no processo de mumificação nos sarcófagos em 

1500 a.C. (FILHO e GARCEZ, 2010).  

O conhecimento sobre o uso das fibras para impedir a fissuração em 

materiais frágeis foi reconhecido há muito tempo pela humanidade, como por 

exemplo, o uso das fibras de amianto como reforço que data de até 2500 a. C, na 

região atual da Finlândia (SWAMY, 1975).  

Segundo Jawaid (2011 apud Ferreira et al, 2013), o estudo de plásticos 

reforçados com fibras lignocelulósicas começou em 1908, com a utilização de 

material celulósico em compósitos fenólicos. Outro relato da utilização desses 

compósitos foi de polímero reforçado com fibra de algodão, usado pelos militares em 

aviões, radar, durante a Segunda Guerra Mundial, e ainda na Alemanha Oriental em 

1950, na moldura do carro Trabant. 
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Savastano (2000) afirma que o estudo das fibras vegetais com finalidade de 

reforço em matrizes começou na Inglaterra em 1970, e no Brasil teve início em 1980, 

na Bahia, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CEPED) em Camaçari, onde 

foram testadas fibras de piaçava, sisal, cana de açúcar, coco, bucha vegetal e 

bambu. 

Durante os últimos 20 anos, um substancial desenvolvimento de compósitos 

para aplicações estruturais foi observado. A principal motivação dessa grande 

evolução foi a possibilidade de se produzir compósitos com altas propriedades 

mecânicas e baixas densidades que, potencialmente, poderiam substituir materiais 

usualmente utilizados como o aço e a madeira. 

As propriedades mecânicas dos compósitos são afetadas por duas fases: a 

fase estrutural, geralmente possui alto módulo e elevada resistência mecânica e é 

representada por um material fibroso; a fase matricial possui módulo baixo e em 

geral é capaz de grande alongamento sendo tipicamente constituída de um material 

plástico, não quebradiço.  

Em relação ao peso, os compósitos revelam propriedades mecânicas que 

podem exceder consideravelmente às dos metais. A combinação de excelentes 

propriedades mecânicas e leveza estrutural tornam os compósitos interessantes 

materiais de aplicação em engenharia.  

Angélico (2009) mostrou como vantagens dos compósitos comparados aos 

materiais tradicionais isotrópicos, as excelentes relações rigidez e resistência/peso, 

a boa resistência a corrosão, facilidade de manutenção, a alta durabilidade, o bom 

comportamento, a fadiga e a viabilidade de projetar o reforço em relação à 

quantidade, geometria e orientação, para atender as solicitações.  

De acordo com Matthews e Rawlings (1994 apud Sousa, 2013), os 

compositos são classificados em função do tipo de matriz, da natureza e da 

geometria do elemento do reforço. Em relação ao componente matricial pode ser 

classificada como polimérica, cerâmica ou metálica. Em função do elemento de 

reforço/carga, os compósitos podem ser classificados como reforçados por 

partículas ou por fibras, conforme a Figura 1. 
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Figura 1 – Classificação dos materiais compósitos. 

 

 Fonte: Matthews e Rawlings, 1994. 

 

2.2 Matrizes Poliméricas 

 

A matriz nos materiais compósitos tem por finalidade básica atuar como um 

um meio de tranferência de carga para os reforços/cargas através do cisalhamento e 

proteger o reforço da abrasão mútua, danos a meios de degradação 

(CORREIA,1988). 

Como já mencionado, as matrizes se classificam em orgânicas (poliméricas), 

metálicas e cerâmicas. As matrizes poliméricas são as mais utilizadas devido à 

versatilidade de formulação e baixo custo de processamento, quando comparadas 

com outras matrizes (VINCENZINE, 1995).   

 

2.2.1 Matrizes Poliméricas Termorrígidas 

 

As matrizes termorrígidas poliméricas são as mais utilizadas no 

processamento de compósitos. Isto se deve ao fato de serem fáceis de processar, 

promovendo uma boa molhabilidade dos reforços/cargas, por apresentarem um bom 
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balanço de propriedades, além de estarem disponíveis em uma ampla variedade de 

tipos a um custo relativamente baixo. 

As resinas termorrígidas são obtidas a partir de oligômeros de baixo peso 

molecular e normalmente se apresentam na forma de um líquido de baixa e média 

viscosidade. A reação de reticulação se dá através da adição de um agente de cura 

(e.g. iniciador ou endurecedor) ou pelo aumento da temperatura (SILVA, 2010). 

 

2.2.2 Resina poliéster  

 

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

uma reação de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxilico. O tipo 

de ácido influencia as propriedades finais das resinas poliésteres ortoftálicas, 

isoftálicas e tereftálicas. Se um ou ambos constituintes principais são insaturados, 

ou seja, contêm uma ligação dupla relativa entre os átomos de carbono, a resina 

resultante é insaturada (SILVA, 2010). A Tabela 1 mostra algumas resinas poliéster. 

 

Tabela 1 – Diferentes tipos de resinas poliéster. 

 

        Fonte: Silva, 2010. 

 

Segundo Dalibor (2013), a resina de poliéster insaturado durante a 

polimerização, chamada de cura, realizada com iniciador e em alguns casos com 

acelerador, forma a rede entrecruzada conforme pode ser observado na Figura 2, 

onde se tem em a) monômeros com baixa massa molecular, em b) o início das 

ligações entrecruzadas, em c) as ligações entrecruzadas incompletas, mas após o 

ponto de gel, e em c) as ligações entrecruzadas completadas. 
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Figura 2 – Etapas da cura do polímero termofixo. 

 

                              Fonte: Mark, 2004. 

 

Galvão (2011) mencionou que a configuração e a composição química do 

poliéster endurecido determinam algumas características tais como a flexibilidade, 

dureza, resistência mecânica, resistência química e resistência térmica. O quadro da 

Figura 3 apresenta algumas propriedades da resina poliéster. 

 

Figura 3 – Quadro com algumas propriedades da resina de poliéster. 

Propriedades Valor 

Densidade 1100 a 1400 kg/m³ 

Módulo de Elasticidade 2100 a 4400 Mpa 

Resistência a tração 34 a 100 Mpa 

Alongamento 2% 

 
  Fonte: Santiago, 2007. 
 

As resinas poliéster apresentam uma gama de vantagens, entre elas: 

 Boa estabilidade dimensional; 
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 Ótima resistência a ambientes quimicamente agressivos; 

 Excelentes propriedades elétricas; 

 Fácil pigmentação; 

 Cura a frio; 

 Utilização de moldes simples e baratos. 

 

2.2.3 Resinas ortoftálicas 

 

As resinas ortoftálicas são produzidas a partir do ácido ortoftálico. Esse tipo 

de resina não possui boa resistência química e térmica e sua temperatura de termo 

distorção (HDT) está em torno de 70º C, sendo distribuídas em categorias de acordo 

com a sua utilização (ELEKEIROZ, 2004). 

Segundo a fabricante Silaex, Resinas Poliéster Ortoftálicas, são aquelas que 

na sua composição, são utilizadas como ácidos modificadores, o ftálico ou seu 

anidrido.  Suas propriedades mecânicas e químicas são inferiores às demais, devido 

à dificuldade de se obter polímeros de alto peso molecular.  . 

O anidrido ftálico tem forte tendência de se regenerar a partir dos meios 

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

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

Essas resinas são mais rígidas em relação às isoftálicas, possui menor 

resistência química, são menos viscosas, e apresenta menor resistência à tração e 

impacto. Na Figura 4 observa-se a cadeia molecular da resina poliéster ortoftálica. 

 

Figura 4 – Cadeia molecular da Resina Ortoftálica. 

 

             Fonte: Silaex, 2011. 
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2.3 Processos de fabricação dos materiais compósitos 

 

Existe uma gama de processos de fabricação dos materiais compósitos, que 

geralmente são escolhidos, segundo Mendonça (2005), de acordo com alguns 

fatores como: Custo do processo, escala de produção, dimensão física do 

componente, volume relativo das fibras, repetibilidade de características de cada 

item, entre outros.   

Os processos de fabricação mais utilizados são a laminação manual (Hand 

Lay Up), a Laminação a pistola, Infusão, Enrolamento ou Filament Winding, 

Moldagem por compressão a frio e a quente (prensagem), Moldagem por Injeção, 

Pultrusão e etc.  

O processo por compressão a frio e a quente tem o seguinte procedimento 

coloca-se o reforço em todo o contorno da cavidade do molde e sobre este a resina, 

em seguida aplica-se a força de pressão possibilitando assim a obtenção da peça 

(Figura 5). Esta compressão pode ser feita a frio ou a quente.  

No processo a frio, a polimerização é obtida à temperatura ambiente, 

enquanto na compressão à quente são utilizadas altas temperaturas e tem-se um 

ciclo de moldagem mais rápido do que aquele a frio. 

A resina usualmente utilizada neste processo é a resina poliéster de alta 

reatividade e se pode adicionar cargas minerais para redução de custo e aumento 

de dureza (JAIGOBIND, et al., 2007). 

 

Figura 5 – Processo de prensagem a quente ou a frio. 

 

                      Fonte: Jaigobind et al, apud Saint-Gobain-Vetrotex 2007. 
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2.4 Fibras vegetais 

 

Fibras vegetais vêm sendo utilizadas por diferentes civilizações e nas mais 

diversas aplicações. Inúmeros artefatos são manufaturados e comercializados no 

mundo há centenas de anos, como bolsas, mantas, cordas, redes, pincéis, cestos, 

além de outros produtos. Mais recentemente, as fibras vegetais começaram a ser 

investigadas e aplicadas como reforço em materiais compósitos poliméricos. 

A política ambiental e o custo reduzido são aspectos relevantes quando se 

considera fibras naturais para aplicação em materiais compósitos. Algumas das 

vantagens das fibras naturais são atoxicidade, biodegradabilidade, reciclabilidade, 

baixo custo do processo, baixa densidade, boas propriedades mecânicas, 

decorrentes de fontes renováveis, absorção e armazenagem de CO2, baixo consumo 

de energia em sua produção (BEVITORI, 2014). 

Para Levy (2006 apud Silva, 2012), as fibras naturais de uma maneira geral 

podem ser de origem vegetal, animal ou mineral, e possuem propriedades 

mecânicas inferiores ás fibras sintéticas como vidro, aramida entre outras.  

As fibras vegetais possuem uma baixa massa especifica, são recicláveis, 

não tóxicas, possuem baixo custo entre outras características e como desvantagens 

suas propriedades serem influenciadas pelas características dos solos, época de 

colheita, forma de processamento e não uniformidade da seção transversal da fibra. 

Segundo Marinelli et al (2008 apud Ferreira, 2013) compósitos reforçados 

com fibras vegetais são ainda apontados como alternativas rentáveis para fixação de 

carbono na natureza, reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera durante seu ciclo 

de produção, processamento e utilização, ganhando assim um incremento de seu 

potencial econômico devido a possibilidade de comércio de créditos de carbonos 

para a cadeia produtiva.  

As fibras vegetais, além de serem abundantes e apresentarem vantagens 

ecológicas, também representam uma nova fonte de renda para a população rural, 

podendo evitar o enorme fluxo do campo para a cidade, verificado principalmente 

nas regiões norte e nordeste do país; possuem baixa densidade e alta 

deformabilidade quando comparadas com materiais similares neste campo de 

aplicação; e apresentam baixo custo, em relação aos reforços atualmente 

empregados (LEVY; MONTEIRO et al., 2012).  
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De acordo com Barbosa (2011), as propriedades físicas das fibras vegetais 

são determinadas principalmente pela composição química e física, tais como a 

estrutura das fibras, celulose, ângulo das fibrilas e pelo grau de polimerização.  

A estrutura física das fibras vegetais pode ser modificada usando tratamento 

alcalino e processos de acetificação (BLEDZKI E GASSAN, 1999).  

A aplicação destas fibras como reforço para materiais compósitos requer 

uma forte adesão entre a fibra e a matriz, tradicionais polímeros termoplásticos e 

termofixos. 

As propriedades mecânicas assim como a composição das fibras 

apresentam variações consideráveis em seus valores. Estes fatores contribuem para 

que em aplicações mais técnicas seja necessária a modificação destas fibras com 

fins específicos.  

De acordo com Monteiro et al. (2009) fibras lignocelulósicas são 

comparativamente mais baratas, leves e não-abrasivas para equipamentos de 

processamento e mais flexíveis, o que contribui para compósitos mais resistentes. 

Questões sociais e ambientais são hoje as vantagens mais significativas 

para substituição de fibras sintética por fibras naturais. Além de resolver parte dos 

problemas ambientais a produção de fibras lignocelulosicas desenvolve a economia 

de regiões isoladas de agricultores representando uma importante fonte de renda 

para as populações locais.  

Uma grande vantagem das fibras lignocelulósicas em relação a fibras 

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

fibras, quando usadas em reforço de compósitos sejam mais leves.  

A Tabela 2 apresenta as propriedades de algumas fibras lignocelulósicas e 

fibras sintéticas 
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Tabela 2 – Propriedades de algumas fibras lignocelulósicas e fibras sintéticas. 

 

        Fonte: Monteiro et al., 2011. 

 

Conforme Merlini et al (2011 apud Souza, 2013) a capacidade de reforço das 

fibras lignocelulósicas em matrizes poliméricas é fortemente dependente das 

propriedades e estruturas das fases constituintes, suas concentrações relativas e 

parâmetros como o comprimento da fibra, distribuição, diâmetro e orientação.  

Além disso, a região de interface fibra-matriz desempenha papel 

fundamental nas propriedades mecânicas do compósito, devido à transferência da 

carga do polímero para a fibra.  

Ao adicionar fibras para reforço de uma matriz, mas com fraca interação 

entre fibra e matriz, haverá somente uma leve melhoria nas propriedades mecânicas 

dos compósitos.  

Para melhorar a compatibilidade fibra-matriz e as propriedades mecânicas 

dos compósitos, as fibras vegetais ás vezes devem ser modificadas através de 
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métodos químicos e físicos. O método de modificação química comumente utilizado 

é o tratamento alcalino, que remova a lignina e hemicelulose (MERLINI et al., 2011).  

Para Ornaghi (2014) as fibras vegetais exibem muitas vantagens, como 

baixa densidade e boas propriedades específicas. Estas fibras também oferecem 

vantagens significativas em relação ao custo e a facilidade de processamento, além 

de ser um recurso renovável, proporcionando redução no consumo de petróleo.  

Recentes avanços em relação ao uso de diferentes fibras vegetais em 

compósitos vêm sendo reportadas por diversos autores, permitindo sua aplicação 

aos mais diversos setores da indústria. 

Segundo Araújo (2009) a densidade também é um fator importante a ser 

considerado ao se optar por utilizar uma fibra vegetal como reforço em um polímero, 

pois em muitas aplicações finais são desejadas peças com excelentes propriedades 

mecânicas específicas (propriedades mecânicas divididas pelo valor de densidade 

do produto final) como, por exemplo, na indústria automobilística.  

Para Santos (2010) algumas limitações ao uso de fibras vegetais devem ser 

consideradas, como a sua natureza higroscópica que lhe confere baixa resistência à 

umidade, assim como sua baixa temperatura de processamento (até 200 °C), fatores 

estes que restringem suas aplicações no projeto.  

A sazonabilidade na produção de fibras se traduz no fato de que a 

disponibilidade de matérias-primas fibrosas está intimamente relacionada às 

questões climáticas como temperatura e índice pluviométrico, além da fertilidade do 

solo. Estes fatores restringem o uso intensivo de fibras vegetais, além de influenciar 

nas propriedades mecânicas das fibras.  

A grande variabilidade das propriedades mecânicas é inerente às matérias-

primas vegetais, também limitando, de certa forma, seu uso industrial, pois 

dificilmente é possível obter propriedades uniformes ou constantes das fibras.  

Franco (2010) também cita como desvantagens das fibras a baixa 

temperatura de processamento e o fato de não poderem ser recicladas por meios 

mecânicos. A reciclagem deve ser por meios térmicos, sendo necessários, no 

mínimo, 220º para as fibras se decomporem. 

Para compósitos com resinas termorrígidas essa característica não é 

limitante, uma vez que, a cura das resinas ocorre, geralmente, em temperaturas 

inferiores a 200ºC.   
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Dentre as desvantagens apresentadas pelas fibras vegetais em relação às 

sintéticas, tem-se: o material reforçado por fibras vegetais tem maior flamabilidade e, 

a falta de uniformidade das propriedades das fibras, dado as modificações na fibra 

de acordo com sua origem, por danos causados durante a colheita e a alta absorção 

de umidade que pode causar o inchaço das fibras. 

Para a utilização de recursos renováveis como as fibras vegetais é 

necessário investigar a compatibilidade ambiental, os aspectos econômicos e sociais 

ao longo de todo o ciclo de vida do produto, incluindo os processos de manufatura 

associados e métodos racionais de descarte (REIMER et al., 2010). 

 

2.4.1 Fibras de bucha vegetal (Luffa cylindrica) 

 

Essa fibra natural vegetal possui versáteis propriedades (isolante térmico e 

acústico, pouco inflamável e de grande compactação), e se apresenta como 

esponjas nas diferentes formas dos frutos da planta Luffa cylindrica.  

A bucha vegetal (Luffa cylindrica) é uma planta herbácea, pertencente à 

ordem das Curbubitales e à família das Cucurbitáceas. É uma trepadeira de regime 

anual e perene, rastejantes ou escandentes que podem chegar até 5 metros, de 

folhas grandes, ásperas e verde-escuras, que lembram a forma de uma mão aberta 

e que produz flores grandes e amareladas.  

A bucha é uma planta monóica (com flores masculinas e femininas no 

mesmo indivíduo) de flores grandes e amarelas. As flores femininas são solitárias, e 

se diferenciam pela presença de delicado ovário alongado, como um pequeno fruto. 

As flores masculinas são maiores, mais numerosas e surgem em grupos. A 

polinização é feita por abelhas. Seu fruto, de até 50 cm de comprimento, é cilíndrico 

e prefere solo argiloarenoso, bem drenado e com acidez fraca. Deve ser plantada na 

primavera, exige fertilidade do solo e apresenta boa resposta à adubação orgânica 

(BUCHA VEGETAL, 2010). A Figura 6 mostra a bucha vegetal durante o processo 

de amadurecimento. 
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Figura 6 - Bucha vegetal durante o processo de amadurecimento. 

 

                     Fonte: Bucha Vegetal, 2010. 

 

A bucha vegetal (Luffa Cylindrica) é de crescimento fácil no nosso país, 

devido aos seus aspectos climáticos. É leve e apresenta naturalmente uma 

arquitetura entrelaçada e altamente porosa, conforme Figura 7. Essas 

características conferem a esse material um potencial de uso como suporte em 

imobilização de biomassa (OGBONNA et al., 1996). 

 

Figura 7 – Bucha vegetal em corte. 
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A fibra do fruto da bucha vegetal é utilizada para limpeza geral e higiene 

pessoal, artesanato, tapetes, cestas, chinelos, chapéus, bolsas, cintos, luminárias e 

outros. Na indústria é utilizada como filtros para piscinas, água e óleo. De acordo 

com Diaz (1997), na América do Norte e Japão, a bucha vegetal é muito utilizada 

como filtro para caldeiras de navios, locomotivas e fábricas com equipamentos a 

vapor.  

 

2.5 Estado da Arte da Utilização de Buchas Vegetais em Compósitos 

 

Segundo Boynard et al. (2003) as fibras de bucha vegetal apresentam-se 

como material natural que reduz a propragação das fissuras, controlando a fratura e 

aumentando a tenacidade dos compósitos poliméricos, porém deve-se ter atenção à 

baixa interação fibra e matriz, como é o caso de compósito utilizando matriz de 

poliester.   

Boynard et al. (2003) estudaram as fibras de Luffa tratadas com variadas 

concentrações de alcalinos em duas temperaturas. A análise mostrou que a 

superfície tratada promoveu uma remoção clara da superfície da camada externa 

das fibras, com o aumento da área da fibra interna fibrilar e foi obtido um aumento 

secundário sobre as propriedades mecânicas. Comprimentos longos de 

arrancamento e esferas arrumadas de fibra foram as principais características 

observadas na fratura superficial dos compósitos com fibras tratadas e não tratadas. 

Tanobe (2003) estudou fibras de esponjas de Luffa Cylindrica e seus 

compósitos com matriz de poliéster insaturado ortoftálico. As fibras foram tratadas 

com soluções aquosas de NaOH a 2% (p/p) em diferentes tempos, metacrilamida 

em diferentes concentrações (1 a 3% p/p) e tempos entre 60 a 180 minutos. Os 

tratamentos químicos causaram modificações superficiais nas fibras. Os compósitos 

produzidos foram caracterizados através de análise térmica, microscopia eletrônica 

de varredura, de suas propriedades físico-químicas e mecânicas e absorção de 

água. Os ensaios de resistência à tração e impacto foram analisados através do 

teste estatístico de ANOVA. Os compósitos com manta (%Vf entre 24,4 a 36,3%) 

tratadas com soluções de NaOH 2% (p/p) apesentaram melhores resultados para os 

ensaios de resistência a tração do que os compósitos com fibras curtas (%Vf 46,6).  

Demir et al. (2006) estudaram os efeitos de agentes de acoplamento sobre 

as propriedades mecânicas, morfológicas e de absorção de água de um compósito 
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de fibras de Luffa/polipropileno. As propriedades de tração dos compósitos não 

tratados e tratados foram determinadas como uma função de carga de enchimento. 

A resistência à tração e o módulo de Young aumentaram com o emprego de agentes 

de acoplamento, acompanhados por uma diminuição na absorção de água. A 

melhoria nas propriedades mecânicas foi obtida para o compósito tratado com 

propanotiol. As interações interfaciais foram melhoradas com a compatibilidade de 

enchimento do compósito.  

Botaro et al. (2011) utilizaram Luffa Cylindrica para preparação e 

caracterização de um compósito utilizando matriz de viniléster termo endurecida. No 

estudo, foram feitos tratamentos de extração em solventes orgânicos, mercerização, 

e uma nova esterificação com dianidridos BTDA (benzofenona tetracarboxílico 

dianhydride) foram usados, e os resultados demonstraram que compósito reforçado 

por fibras de Luffa apresentou melhorias nas propriedades mecânicas e térmicas, 

em comparação com a matriz viniléster. Como exemplo, 50% de aumento de tração 

foi obtido para o compósito reforçado por fibras esterificadas com BTDA quando em 

comparação com a matriz termo endurecível. 

Seki et al. (2011) analisaram um compósito com resina de poliéster 

reforçado com Luffa Cylindrica, caracterizando as fibras e determinando suas 

propriedades mecânicas. A caracterização da Luffa Cylindrica foi realizada por 

espectrofotômetro infravermelho Fourier, Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios X 

(XPS), microscopia eletrônica de varredura, e análise termogravimétrica. Foi feito 

ensaio de envelhecimento sob uma corrente de água do mar contendo cloreto de 

sódio a 5% por 170 h a 50ºC. Após envelhecimento a água, resistência à tração, 

resistência à flexão, a resistência inter-laminar ao cisalhamento e alongamento de 

quebra nos valores do composto diminuiu aproximadamente 28%, 24%, 45%, e 

31%, respectivamente.  

Silva (2012) produziu compósitos de matriz de poliéster utilizando bucha 

vegetal em forma de mantas como reforço, com variação de volume de fibra Vf de 

20 %, 30% e 40%. As placas de compósito foram moldadas em formas metálicas de 

dimensões de 20,5 cm x 20,5 cm, com espessura do compósito variando entre 2 e 3 

mm, prensadas e curadas à temperatura ambiente, por 24 h. Observou-se aumento 

na resistência à tração e no módulo de elasticidade com o aumento do teor de fibras, 

sendo que a deformação máxima na ruptura apresentou ligeira queda para teores 

mais elevados. Os resultados obtidos para a preparação dos compósitos, aparência 
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e propriedades mecânicas viabilizam a produção e utilização destes compósitos na 

fabricação de componentes para a Construção Civil, como painéis de vedação, 

forros e painéis de revestimento. 

Souza (2013) mostrou as várias utilidades das buchas vegetais em 

diferentes aplicações e  enfatizou que o potencial das fibras de bucha vegetal 

aplicadas como reforço de matriz polimérica tem sido pouco explorado. 

Chen et al. (2014) realizaram um trabalho usando  Luffa, onde foram 

estudadas as relações entre a sua estrutura e as propriedades mecânicas. 

Analisaram os comportamentos mecânicos de compressão dos blocos de espuma 

em diferentes locais da esponja. O resultado mostrou que uma única fibra é um 

material poroso composto que consiste, principalmente, de fibrilas de celulose e 

lenhina/matriz de hemicelulose, e os seus Módulo e força de Young foram 

comparáveis a madeira. O trabalho mostrou que se pode fabricar novas espumas 

biomiméticos com eficiência mecânica desejável para novas aplicações em 

dispositivos anti-esmagamento e painéis sanduíche super leves. 

Papanicolaou et al. (2015) produziram um material natural fibroso Luffa 

Cylindrica como reforço para resina epóxi termofixas. Os compósitos foram 

fabricados, para aplicação de um número de diferentes combinações de parâmetros 

de fabricação. A flexão elástica do compósito melhorou em relação à resposta do 

polímero puro, devido à natureza das fibras e o processo de otimização aplicado na 

fabricação. Esta melhoria refletiu-se na rigidez do material que foi otimizada um 

aumento de 48% para uma pressão aplicada mecanicamente de 4,6 KPa durante a 

cura. Além disso, as fibras de Luffa Cylindrica tratadas quimicamente com Acetona / 

CH3COOH 1% em peso levou a uma melhoria da rigidez de até 30%. 

Saw et al. (2013), analisaram dois tratamentos químicos, alcalinização  e 

furfurylation, realizados em superfícies da fibra de Luffa Cylindrica. O enxerto de 

álcool furfurílico seguido de oxidação quinines apresentou melhores resultados do 

que o tratamento alcalino em relação à extração da hidrofobicidade, bem como cera, 

lignina, hemicelulose. A eficiência do tratamento químico foi verificada por análise 

elementar e por espectroscopia de FTIR. Calorimetria diferencial de varredura, 

análise termogravimétrica, microscopia eletrônica de varredura, absorção de água, e 

ensaios mecânicos foram realizados para determinar as propriedades térmicas, 

mecânicas e morfológicas de fibra não tratada e luffa quimicamente tratados 

compósitos de epóxi. As microestruturas dos compósitos foram examinados para 
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determinar os mecanismos para a interação da fibra-matriz, o que afeta a 

estabilidade térmica, a absorção de água, e do comportamento mecânico dos 

compósitos. Os dados a partir do processo de absorção de água de materiais 

compósitos a várias temperaturas foram analisados utilizando um modelo de difusão 

com base na lei de Fick. 

Shen et al, (2012) fizeram um estudo da absorção, rigidez, força e energia 

características da esponja luffa  para usá-la como uma alternativa sustentável de 

material de engenharia para várias aplicações práticas. Uma série de testes de 

compressão em colunas da esponja luffa foram realizados. As curvas tensão-

deformação mostraram uma constante tensão ao longo de um intervalo de pressão 

de comprimento, que é o ideal para aplicações de absorção de energia. Foi possível 

verificar que o material de esponja de Luffa apresenta notável rigidez, força e 

energia as capacidades de absorção que são comparáveis às de alguns materiais 

metálicos numa faixa de densidade similar. Fórmulas empíricas foram desenvolvidas 

para rigidez, força, estirpe, densificação e absorção específica de energia ao nível 

macroscópico. Um comparativo estudo mostra que o material de esponja de Luffa 

supera uma variedade de engenharia materiais tradicional. 

Shen et al. (2013), estudaram testes de compressão em diferentes taxas de 

deformação no material de esponja luffa. Uma técnica fotográfica foi aplicada para 

medir a área da secção que tem uma forma irregular. As curvas de tensão da luffa  

em várias taxas de deformação foram calculados com base nesta medição, quando 

os dados são dinâmicos em comparação com as experiências de quase-estáticos, 

verifica-se que a resistência à compressão, e absorção de energia específica do 

material Luffa são todos sensíveis à taxa de carregamento. O mecanismo 

subjacente foi discutido e esclarecido. Fórmulas empíricas foram propostas para a 

força macroscópica, tensão e absorção específica de energia em várias taxas de 

deformação. Um estudo comparativo mostra que a esponja luffa tem melhor 

capacidade de absorção de energia por unidade de massa do que outros materiais 

semelhantes em várias taxas de deformação. 

Tanobe et al. (2014), Analisaram os tratamentos químicos utilizados na 

bucha (Luffa Cylindrica)  para preparar compósitos com resina de poliéster. A 

caracterização dos compostos no que respeita à avaliação da densidade, a 

absorção de água, estabilidade térmica, propriedades de tensão e resistência ao 

impacto foram realizados e os resultados são discutidos. Resistência ao impacto e 
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as propriedades de tração são discutidos com base nos estudos fractográfica dos 

compósitos. 

Mohanta et al. (2015), pesquisaram o efeito do tratamento na superfície das 

fibras de Luffa sobre as propriedades estruturais, mecânicas e térmicas do  

compósitos. As fibras foram tratadas com álcali (5% conc.), cloreto de benzoílo, e 

permanganato de potássio (KMnO4) (0,05%) à temperatura ambiente. As fibras não 

tratadas e tratadas foram caracterizadas e morfologicamente analisadas pelas 

técnicas de espectroscopia de infravermelho (FTIR), difração de raios-X (DRX), 

análise termogravimétrica (TGA), a espectroscopia de raios-X de energia dispersiva 

(EDX), e por microscopia electrónica de varredura (MEV). O efeito de modificação de 

superfície das fibras sobre as propriedades mecânicas, tais como resistência à 

tração, resistência à flexão e resistência ao impacto dos compósitos foram 

investigados. Observa-se que compostos de epoxi Luffa cylindrica-reforçados 

tratados quimicamente melhoraram significativamente as propriedades mecânicas. 

As propriedades de resistência máxima foram encontradas com compósito reforçado 

com fibra tratada com cloreto de benzoílo. 

Ghali et al. (2009), estudaram o tratamento das fibras de Luffa por métodos 

de reboque: tratamento alcalino e tratamento misto (hidróxido de sódio e peróxido de 

hidrogénio). O efeito destes tratamentos sobre a estrutura de fibras foi mostrado por 

meio de análise (X-Ray Diffraction) SEM e XRD. Os resultados de SEM revelou que 

ambos os tratamentos resultaram em remoção de substâncias de lignina, 

hemicelulose e pectina, e alteraram as características da topografia da superfície. A 

análise de XRD mostra o aumento do índice de cristalinidade por diversas condições 

de tratamento. Descobriram que o tratamento alcalino (120°C; 4% NaOH) mostra 

uma boa limpeza e um índice de cristalinidade mais elevada de fibras tratadas. É 

também interessante notar que o tratamento misto pode alterar a estrutura as fibras 

de Luffa de para tapete de estrutura fibrilas. 

Almeida et al. (2005) analisaram o efeito de um tratamento químico, ou seja, 

de acetilação de grupos, sobre a estrutura e a morfologia superficial de fibras de 

bucha (Luffa cylindrica) por meio de FTIR e microscopia eletrônica de varredura. O 

tratamento foi realizado tendo por objetivo aumentar a compatibilidade da bucha 

com as matrizes poliméricas usualmente empregadas em compósitos. Mostrou-se 

que o tratamento reduziu a polaridade das moléculas de celulose e removeu a 
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camada superficial das fibras de bucha, expondo a sua estrutura fibrilar interna, com 

consequente aumento da área disponível para a adesão. 

Kocak  et al. (2013) examinaram através de dois processos diferentes, o 

convencional e micro-ondas. E três processos químicos diferentes foram aplicados. 

Os resultados obtidos foram analisados com valores de perda de peso %, 

Propriedades mecânicas, características morfológicas (SEM), seguido por 

propriedades de difração de raios-X e de FT-IR. Os processos químicos efetuados 

com ácido fórmico e ácido acético mostraram ser os bem sucedidos. A razão para os 

processos de micro-ondas serem o mais eficientes é a força obtida por sonicação. 

Os ácidos fórmicos e ácidos acéticos mostraram-se melhores para modificar 

adequadamente as superfícies das fibras. 

 

2.6 Propriedades físicas  

 

Uma propriedade física tem a característica de poder ser medida ou 

observada sem que a composição ou integridade da substância respectiva seja 

afetada. São propriedades físicas: as propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e 

ópticas (CALLISTER, 2012). Porém no estudo proposto serão avaliadas apenas as 

características mecânicas, térmicas, densidade aparente, absorção de umidade e 

analise microscópica, além da análise química de FRX. 

Para levantamento das características mecânicas do compósito em estudo 

foram realizados os ensaios de tração e flexão. Através dos ensaios de tração e 

flexão foi possível levantar características como resistência a tração (RT) e 

resistência a flexão (RF), módulo de elasticidade na tração (MOET) e flexão (MOEF), 

bem como o alongamento total das amostras analisadas. 

 

2.6.1 Ensaio de Tração 

 

O ensaio de tração consiste em aplicar uma força longitudinal nas 

extremidades do corpo de prova até que o mesmo se rompa. Através deste ensaio, 

é possível levantar as características mecânicas do material tais como, resistência à 

tração (RT), deformação máxima e módulo de elasticidade (MOET), sendo este 

último relacionado com a dureza e tenacidade do material (CALLISTER, 2012).  
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Para cálculo das características mecânicas, as equações 1, 2 e 3 serão 

utilizadas.  

 

                                    
    

  
                              (1) 

 

Onde: 

LR = Limite de resistência à tração; 

Fmax = Tensão máxima aplicada; 

So = Área inicial. 

 

                                      
 

 
                     (2) 

 

Onde: 

E = é o MOE ou módulo de Young em MPa ou N mm-2;  

σ = Tensão aplicada medida em pascal ou N m-2, 

ε = Deformação elástica longitudinal do corpo de prova (adimensional). 

                                             

                                      
  

  
                                                                        (3) 

 

Onde:  

ε = deformação;  

Δl = é variação do comprimento do CP (mm); 

lo = comprimento inicial do CP.  

 

2.6.2 Ensaio de Flexão 

 

Consiste na aplicação de uma carga crescente em determinados pontos de 

uma barra de geometria padronizada.  A carga aplicada parte de um valor inicial 

igual a zero e aumenta lentamente ate a ruptura do corpo de prova.  

O ensaio de flexão é utilizado principalmente para avaliar propriedades 

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

fase elástica, isto é, quando o material submetido a um esforço apresenta a 
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capacidade de absorver energia ocorrendo um desarranjo em sua estrutura interna e 

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

encontrava (FILHO, 2013).  

Para realização deste ensaio é utilizado à norma ASTM D-790-10, onde 

encontram-se as equações 4, 5 e 6 que foram utilizadas para determinar o limite de 

resistência á flexão, o modulo de elasticidade e da deformação de flexão. 

 

                                            
   

    
                                                                        (4) 

 

                                            
   

    
                                                                        (5) 

 

                                           
   

  
                                                                           (6) 

 

Onde: 

σ = tensão de flexão (Mpa); 

  = máxima carga aplicada (N); 

L = distância entre os apoios (mm); 

b = largura do CP (mm); 

d = espessura do CP (mm); 

E = modulo de elasticidade (GPa); 

m = inclinação pela curva carga (N) e deflexão (%); 

ε = deformação a flexão (%); 

D = deflexão máxima no centro do CP (mm). 

 

2.7 Propriedades Térmicas 

 

A análise do desempenho térmico de sistemas construtivos está vinculada 

ao conhecimento das propriedades térmicas de seus elementos, os quais podem ser 

definidos pela condutividade térmica, densidade de massa aparente e pelo calor 

específico (GIGLIO, 2005).  

Para os materiais poliméricos a transferência de energia é realizada através 

da vibração e da rotação das moléculas da cadeia polimérica. A resistência térmica 
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e condutividade térmica dos poliméricos estão relacionadas com o grau de 

cristalinidade deste material. Quanto mais cristalino o material se apresentar, maior 

será sua condutividade térmica tendo em vista que, a vibração das moléculas 

ocorrerá de forma coordenada e mais efetiva entre as cadeias moleculares 

(CALLISTER, 2012).  

Condutividade térmica é uma característica especifica de cada material e, 

caracteriza-se pela capacidade de um material em transferir calor de um ponto onde 

sua temperatura é maior, para outro ponto onde sua temperatura é menor.  

A condução de calor é o processo de troca de energia entre sistemas, ou 

partes deles em diferentes temperaturas que ocorre pela interação entre moléculas 

de alto nível energético transferindo energia, pelo impacto, ás outras, de menor nível 

energético, gerando uma onda térmica, cuja velocidade de propagação depende 

claramente da natureza da matéria. 

A lei básica da condução de calor é baseada nos experimentos de Fourier 

como descrito por Kreith e Bohn (2003), e a partir dela a condutividade térmica é 

definida de acordo com a equação 7:   

 

                       
  

 ⁄

|  
  ⁄ |

                               (7) 

 

Onde:  

K: Condutividade térmica do material (W/m.K); 

qk: Fluxo de calor (W); 

A: Área perpendicular ao fluxo de calor (m²); 

dT: Temperatura (ºC ou K); 

dx: Comprimento que atravessa o fluxo de calor (m). 

 

Quanto maior a condutividade térmica de um material maior será sua 

capacidade de transferir calor entre suas moléculas, então esse material terá uma 

característica de condutor térmico. Já os materiais com baixa condutividade, ou 

baixa capacidade de transferência de calor entre suas moléculas, possuem 

características de material isolante térmico. Exemplo de material bom condutor 

térmico são os metais de maneira geral, e de mau condutor térmico o isopor e a 

madeira.  
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Resistência térmica (Rt) de uma matéria depende de sua espessura e 

condutividade térmica conforme indicado na equação 8: 

 

                         
  

 
                                (8) 

 

Onde: 

Rt = Resistência Térmica (m2.K/W); 

Δx = Espessura do material (m); 

K = Condutividade térmica (W/m.K). 

 

A vantagem de se trabalhar com a resistência térmica ao invés da 

condutividade térmica é que, no caso do fluxo de energia por condução por um 

sistema composto por diferentes camadas em série, as resistências das camadas 

podem ser somadas para se encontrar a resistência total. 

Calor específico é a capacidade de um material em armazenar o calor e é 

determinado pela quantidade de energia fornecida com a variação de temperatura, 

conforme equação 9.  

 

                                                                  (9) 

 

Onde: 

C = Calor específico (kJ/kg.K); 

Q = Quantidade de energia fornecida (W); 

    = Acréscimo de temperatura (ºC). 

 

Difusividade térmica é a propriedade que depende, por um lado, da 

condutividade (K) ou da velocidade de condução da energia térmica no interior do 

material e, por outro lado, do calor específico volumétrico (μ) ou da quantidade de 

energia térmica necessária para aumentar a temperatura de determinado volume do 

material.  

A difusividade é uma variável mais importante para o controle térmico das 

construções do que a condutividade (K), porque expressa quão rapidamente um 

corpo se ajusta por inteiro à temperatura de seu entorno. Materiais de baixa 
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difusividade retardam a transferência de variações externas de temperatura para o 

interior das construções, por exemplo. 

Obtém-se a difusividade dividindo a condutividade (K) pelo calor específico 

volumétrico (μ) cuja unidade é m²/s, conforme a equação 10: 

 

                                                                (10) 

 

Onde: 

D = Difusividade mm²/s; 

K = Condutividade térmica W/m.K; 

μ = Calor Específico volumétrico          

 

2.8 Densidade Aparente 

 

A relação entre a massa da amostra de um material ou substância e o 

volume por ela ocupado chama-se densidade. A densidade é representada pela 

equação 11. 

 

                               
 ⁄                     (11) 

 

Onde: 

ρ – densidade aparente (g/cm³); 

m – massa (g); 

v – volume (cm³). 

 

A importância da verificação da densidade visa indicar ao projetista quanto 

ao peso da peça fabricada nas dimensões reais para a aplicação no projeto. Em 

alguns casos a densidade pode indicar o grau de cristalinidade do material. 

 

2.9 Absorção de umidade 

 

A absorção de umidade pela exposição de matrizes orgânicas de materiais 

compósitos em atmosfera úmida ou meio aquoso leva à degradação prematura pela 
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penetração de água ou outro liquido no interior do material compósito. Como 

consequência temos o aumento de volume, degradação da estrutura molecular por 

hidrólise, aparecimento de trincas e perda de adesão fibra/matriz, causando gradual 

perda nas propriedades mecânicas (SANTOS et. al., 2010). 

O grau de absorção de umidade em termos relativos pode ser obtido pelo 

quociente entre a massa final do material após a imersão e a massa inicial antes da 

imersão subtraído de uma unidade. Para obtenção deste valor em porcentagem 

basta multiplicar o resultado por cem (100). A equação 12 representa o grau de 

absorção de água por um material. 

 

                 (
  

  
   )                      (12) 

 

Onde: 

Abs: absorção de umidade; 

 mi = massa inicial; 

 mf = massa final. 

 

2.10 Ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A principal função do microscópio é tornar visível ao olho humano estruturas, 

organismos e superfícies com dimensões microscópicas. Os microscópios podem 

ser do tipo óptico e eletrônico. Os microscópios ópticos apresentam ampliação 

máxima de 2.000 vezes e seu principio de funcionamento se baseia na incidência de 

luz visível ou ultravioleta sobre a amostra a ser analisada, e quando refletida é 

projetada em lentes que ampliam estas imagens (KESRENBACHK, 1994).  

O microscópio eletrônico por varredura (MEV) se baseia na incidência de 

feixes de elétrons em substituição a luz visível ou ultravioleta como nos microscópios 

ópticos. Os elétrons emitidos quando refletidos são captados por detectores que 

convertem o sinal em imagem em altíssima resolução, obtendo também ampliações 

até 300.000 vezes (KESRENBACHK, 1994).  

O MEV é uma ferramenta importante para o estudo do mecanismo de dano, 

com esta ferramenta é possível identificar a interação e adesão entre fibra e matriz 

(MARINUCCI, 2011).  
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Os mecanismos de danos ou falhas podem ser: Fissura ou falha na matriz – 

também conhecida como fissura coesiva ou de ligação na matriz. 

 São fendas ou rachaduras que ocorrem apenas na matriz do compósito; 

Ruptura ou falha da fibra – corresponde a quebra da fibra e também é conhecida 

como fratura coesiva ou de ligação na fibra. 

 Desaderência fibra matriz ou “debonding”: ocorrida pela falta de aderência 

entre fibra e matriz, também conhecida como fratura adesiva. 

 

2.11 Degradação dos Compósitos (Envelhecimento) 

 

De acordo com Rodrigues (2007), a degradação dos polímeros é qualquer 

reação destrutiva que pode ser causada por agentes químicos, físicos ou mecânicos 

ou em simultaneidade e a mesma ainda pode causar uma modificação irreversível 

nas propriedades dos materiais poliméricos, sendo evidenciada pela deterioração 

progressiva destas propriedades, incluindo o aspecto visual.  

Nos materiais compósitos poliméricos a degradação pode ocorrer no 

conjunto todo, ou simplesmente em partes dele, como na matriz ou no reforço. Para 

analisar o desgaste do compósito em uso, faz-se o ensaio de envelhecimento que 

pode ser envelhecimento natural ou envelhecimento acelerado.  

Para Silva (2002) o ensaio de envelhecimento natural, os compósitos são 

expostos às condições as quais serão submetidas durante uso. E a sua maior 

vantagem é a proximidade com as condições reais de uso do material. No entanto o 

ensaio é considerado lento e requer longos tempos de exposição para que os 

fatores de degradação possam agir no material. 

Os ensaios de envelhecimento acelerado possuem a vantagem da rapidez, 

fornecendo dados sobre o provável desempenho do material ao longo da sua vida 

útil. Os mesmos simulam condições de exposição dos compósitos, com intensidades 

supinas, de modo a acelerar o processo de degradação. A velocidade de aceleração 

deste ensaio pode fornecer resultados não precisos, em função de mecanismos 

paralelos ocorridos nos corpos de provas ensaiados (SILVA, 2012). 
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2.12 Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

Análise de Fluorescência de Raios X (FRX) - uma das melhores técnicas 

analíticas para realizar a análise elementar em todos os tipos de amostras, não 

importa se líquidos, sólidos ou pós soltos devem ser analisados. 

O ensaio analisa qualitativamente e quantitativamente a composição química 

das amostras. A técnica consiste na exposição da amostra a um feixe de radiação 

para a excitação e detecção da radiação fluorescente característica de cada 

elemento resultante da interação da radiação com o material da amostra.  

Os elementos que compõem a amostra são excitados por uma fonte primária 

de radiação, que passam a emitir uma radiação com comprimentos de onda 

característicos de cada elemento (raios-X fluorescentes). Através de um detector 

apropriado, pode-se medir este comprimento de onda e, consequentemente, 

identificar os elementos.  

Como a intensidade dos raios-X fluorescentes é proporcional à concentração 

a cada desses elementos, pode-se, portanto, quantificar estes elementos 

(MATTANA, 2013).  

Ainda de acordo com Mattana (2013), a vantagem de utilização do FRX é 

em relação à simplicidade de preparação das amostras. As amostras já pulverizadas 

podem ser fundidas ou prensadas e diretamente ensaiadas.  A dificuldade desse 

método é que para efetuar qualquer análise quantitativa, é necessário preparar um 

método, que inclui a preparação de amostras padrões e estabelecimento de 

condições instrumentais.  
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CAPITULO 3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nos materiais e métodos descrevem-se os procedimentos experimentais 

usados na fabricação dos compósitos, bem como os ensaios para caracterização 

(tração, flexão, microscopia eletrônica de varredura (MEV), fluorescência de raios-X 

(FRX), resistência térmica, envelhecimento, absorção de umidade e densidade). O 

fluxograma da Figura 8 sintetiza os procedimentos utilizados para obtenção e 

caracterização do compósito. 

 

Figura 8 – Procedimentos utilizados para obtenção e caracterização do 
compósito.

 
 

3.1 Bucha Vegetal (Luffa Cylindrica) 

 

A fibra da bucha vegetal utilizada nesse trabalho foi coletada no munícipio 

de Itaú, Rio Grande do Norte. A Figura 9 apresenta a planta luffa e o fruto, já seco, 

pronto para colher.  
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Figura 9 – Pé da bucha vegetal e seu fruto 

 

 

Depois da colheita do fruto, o passo seguinte foi retirar sua casca. Em 

seguida as buchas foram cortadas no sentido longitudinal da fibra. Optou-se por 

fazer tratamento em algumas buchas vegetais para fazer a comparação entre a fibra 

não tratada e a fibra tratada. O método escolhido para o tratamento foi colocar a 

bucha em água fervente no intervalo de 40 a 60 minutos para retirar a lignina e 

algumas impurezas presentes.  

As buchas foram levadas para secagem em um secador solar confeccionado 

a partir de sucata de tambor fabricado no Laboratório de Maquinas Hidráulicas e 

Energia Solar – LMHES da UFRN, objeto de estudo da dissertação de mestrado de 

Silva (2013). A Figura 10 mostra o processo de secagem das fibras da bucha 

vegetal no secador solar. 
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Figura 10 – Buchas vegetais em processo de secagem em um secador solar.

 

 

3.2 Resina Poliéster 

 

Como matriz foi utilizada uma resina poliéster insaturada do tipo ortoftálica 

(cristal), da ARA Química S/A adquirida no comércio local em loja especializada em 

produtos para fibras de vidro e manutenção de piscinas, construção de barcos e 

artesanato.  

Segundo o fabricante ARA Química S/A os valores apresentados na Tabela 

3, são típicos e baseados em materiais testados em seus laboratórios, mas com 

variação entre as amostras. Sendo que esses valores típicos não podem ser 

garantidos ou servirem como especificação. A cura foi feita com adição de 1,0 g de 

MEK-P em 100 g de resina, seguido de pós cura de 2 horas a 90° C. 
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Tabela 3 - Propriedades da resina Orftálica (cristal). 

PROPRIEDADES DA RESINA LÍQUIDA AZ 1.0 – PADRÃO 

Gel Time (25° C/1,0 g MEK-P em 100g resina) 10 – 14 min 

Pico Exotérmico Max. 150°C 

Aspecto Cristal 

Cor depois de curada Incolor 

Resistência a Tração 57,0 MPa ASTM D-638 

Módulo de Tração 1970  MPa ASTM D-638 

Alongamento % 3,2 ASTM D-638 

Resistência a Flexão 84,4 MPa ASTM D-790 

Módulo na Flexão 2814,3 ASTM D-790 

 

O principal motivo para a escolha da resina ortoftálica deve-se ao menor 

valor na aquisição e ao fato de ser um material fácil de trabalhar. A fabricação de 

compósitos com resina poliéster não exige grandes equipamentos para fabricação 

do compósito proposto. A mesma trabalha em baixas temperaturas e possui baixo 

risco de manuseio e prejuízo à fibra (GOMES, 2015).  

Segundo o fabricante a concentração de monômero de estireno na solução 

da resina poliéster varia entre 40 e 44%. 

 

3.3 Desmoldante 

 

O desmoldante utilizado nos experimentos foi a base de PVA (álcool 

polivinílico), (Figura 11), empregado para se obter uma melhor superfície de 

acabamento bem como facilitar a retirada das placas do molde de fabricação dos 

corpos de prova. 

Para aplicação do desmoldante foi necessário atenção para o completo 

preenchimento dos cantos, laterais e partes postas em contato direto com a resina. 

Esses procedimentos garantem excelente acabamento superficial.  
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Figura 11 – Desmoldante a base de PVA aplicado nas superfícies do molde. 

 

 

3.4 Processo de Obtenção do Compósito 

 

Inicialmente as buchas vegetais foram descascadas e em seguida abertas 

por um corte longitudinal. Após corte e estiramento manual das buchas procedeu-se 

o tratamento das buchas em água fervente. O processo de fabricação utilizado neste 

trabalho foi o de moldagem e por compressão a frio, realizado em molde fechado 

metálico com dimensões 200 x 200 x 12 mm.  

Aplicava-se a cera desmoldante no molde e derramava--se uma pequena 

quantidade de resina no seu interior. Em seguida a primeira camada de bucha era 

colocada acima da resina. Na sequencia intercalava-se uma camada de resina com 

uma de bucha, até 4, 5 ou 6 camadas.  

O molde era fechado e levado a uma prensa, onde aplicava-se carga de 2 

toneladas, na qual ficava por um período de 12 horas, e, em seguida desenformava-

se o material composto.  
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Utilizou-se uma prensa hidráulica MARCON – MPH10 com capacidade de 

até 10 toneladas. Neste processo o molde encontra-se em temperatura ambiente e 

ambas as faces das peças tinham bom acabamento.  A Figura 12 mostra o processo 

de obtenção e fabricação de placas do compósito. 

 

Figura 12 – Processo de Fabricação do Compósito. a) Bucha vegetal, b) Fibra 

impregnada com a resina ortoftálica, c) Compósito na prensa (processo de 

compressão a frio), d) Material compósito pronto. 

 

 

Utilizou-se a fibra da bucha vegetal como carga e a resina poliéster 

ortoftálica como matriz. Foi obtido um material compósito com configurações de 

quatro, cinco e seis camadas de buchas vegetais tratadas e não tratadas, conforme 

a Tabela 4.  
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Tabela 4 - Compósitos formulados com fibras tratadas e não tratadas. 

Matriz 

Ortoftálica 

Compósito 

Formulado 

Quantidade 

de camadas 

de fibras 

Quantidade 

de Resina (g) 

Massa total 

do Molde (%) 

Fibra tratada 

4CT 4 400 100 

5CT 5 400 100 

6CT 6 400 100 

Fibra não 

tratada 

4CNT 4 400 100 

5CNT 5 400 100 

6CNT 6 400 100 

 

Os ensaios para caracterização dos compósitos propostos foram realizados 

nos Laboratórios de Engenharia dos Materiais da UFRN, Laboratório de Mecânica 

dos Fluidos da UFRN e Laboratório de Maquinas Hidráulicas e Energia Solar da 

UFRN. 

 

3.6  Ensaios de Tração e Flexão 

 

O grau de aderência entre fibra e matriz, ocorrida na região de interface, 

influencia diretamente nas resistências à tração e a flexão, ou seja, interfere nas 

propriedades mecânicas dos compósitos. Tão importante quanto é sua influência em 

outras propriedades como densidade e absorção de água. É através desta interface 

que ocorre a transferência de carga da matriz para a fibra. 

Para levantamento das características mecânicas do compósito foi realizado 

os ensaios de tração e flexão. Através destes foi possível levantar características 

como Resistência a Tração (RT) e Flexão (RF) e o Alongamento Total das amostras 

analisadas. 

Para os ensaios de tração e flexão utilizou-se a máquina universal 

“SHIMADZU”, modelo AGX 300 com capacidade máxima de 30 toneladas. Em 

temperatura ambiente (±25°C).  conforme a Figura 13. Tais ensaios foram realizados 

no Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de Engenharia de Materiais 

da UFRN. 
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Figura 13 – Máquina Universal utilizada nos ensaios a tração e flexão. 

 

 

3.6.1 Ensaio de Tração 

 

Para os ensaios de tração os procedimentos adotados, incluindo as medidas 

do corpo de prova, foram extraídos da ASTM-D638 -10. 

Com este objetivo foram cortados cinco corpos de prova para cada 

compósito analisado a partir de uma placa com dimensão 200 mm x 200 mm e 8 

mm. Onde as medidas das amostras para fazer o ensaio de tração são as seguintes 

200 mm x 25 mm x 8 mm, conforme mostrado na Figura 14. Para o corte das 

amostras foi utilizada uma máquina de serra construída no LMHES com o objetivo 

de fazer cortes em materiais compósitos, como mostrado na mesma Figura 14. 
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Figura 14 – a) Corpos de prova para ensaios de tração e b) máquina de 

serra utilizada. 

 

 

 3.6.2 Ensaio de Flexão 

 

O ensaio de flexão em três pontos foi realizado de acordo com a norma 

ASTM D790-10, onde foram cortados cinco corpos de prova para cada compósito 

com dimensões 200 mm x 25 mm e 8 mm, mostrado na Figura 15.  

 

Figura 15 – Corpo de prova para ensaio de flexão em três pontos. 
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3.7 Ensaio de Densidade Aparente 

 

A densidade aparente é imprescindível para o cálculo dos parâmetros de 

dosagem Marshall de misturas de materiais.  A partir da densidade aparente da 

amostra compactada, da densidade aparente dos agregados, do volume de vazios e 

da densidade máxima teórica determinam-se as características volumétricas de uma 

mistura do material.  

Para obtenção da densidade do compósito com diferentes camadas de 

bucha vegetal e da fibra utilizada foi utilizado o densímetro digital, Figura 16, DSL 

910 com repetitividade de ± 0,003g/cm3. O ensaio foi realizado no Laboratório de 

Mecânica dos Fluidos do Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN. 

 

Figura 16 – a) Material e b) Densímetro digital DSL 910 utilizados no ensaio de 

densidade aparente.  

 

 

3.8 Absorção de Umidade  

 

A exposição de matrizes orgânicas de materiais compósitos em atmosfera 

úmida ou meio aquoso leva à degradação pelo ingresso de água no interior do 

material.  

Como consequência tem-se o aumento de volume, degradação e 

modificação da estrutura molecular por hidrólise, aparecimento de trincas e perda de 
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adesão fibra/matriz, causando gradual perda nas propriedades mecânicas (SANTOS 

et al., 2010). 

As resinas poliéster ortoftálica são frequentemente aplicadas em objetos e 

equipamentos expostos em ambientes de umidade intensa. Suas principais 

aplicações é na manutenção de piscinas, construção de barcos e tanques de 

armazenamento de água.  

Por tais motivos, é importante se verificar o comportamento do material 

compósito proposto quando submetidos a ambientes de extrema umidade como 

imersão em água (SILVA, 2015). 

A norma seguida para tal propósito foi a ASTM D570-09 (ASTM, 2009). 

Foram ensaiadas três amostras para cada tipo de compósito fabricado: 4CT, 

5CT, 6CT, 4CNT, 5CNT E 6CNT.  Os corpos de provas foram recortados na forma 

retangular com as seguintes dimensões 25 mm de largura, 85 mm cumprimento e 3 

mm de espessura (Figura 17),  logo após foram pesados em uma balança de 

precisão, para obtenção do seu peso seco.  

O ensaio foi realizado de acordo com a norma já citada anteriormente 

(ASTM 570-95), e efetuado em três naturezas diferentes, sendo água destilada, 

água do mar e petróleo bruto. A Figura 18 apresenta algumas etapas do teste. 

 

Figura 17 – Corpos de provas para ensaio de absorção de umidade. 
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Figura 18 – Partes das etapas do ensaio de absorção. a) Amostras imersas em 

água, b) Corpos de provas mergulhados no petróleo, c) Compósito retirando o 

excesso de umidade com papel toalha, d) Corpo de prova pesado após seco.

 

 

3.9 Análise Térmica 

 

Para levantamento das propriedades termofísicas o analisador de 

propriedades térmicas, KD2 Pro (Figura 19) fabricado pela Decagon Devices foi 

utilizado. Foram determinadas a condutividade térmica, o calor específico, a 

resistência térmica e a difusividade, tanto na fibra utilizada, quanto do compósito 

proposto.  
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        Figura 19 - Equipamento KD2 PRO utilizado para levantamento das 

propriedades térmicas dos compósitos. 

 

 

O KD2 Pro possui três sensores distintos o KS-1, TR-1, e SH-1. O KS-1 e 

TR-1 são utilizados para leituras de condutividade e resistividade térmica em 

líquidos e sólidos respectivamente e, apresentam um único sensor. Já o SH-1, 

apresenta dois sensores para medidas de calor especifico volumétrico, difusividade 

térmica, condutividade e resistividade térmica. Este mesmo sensor, SH-1 é 

compatível com muitos sólidos e materiais granulados.  

Tendo em vista as propriedades resistência e condutividade térmica, calor 

específico e difusividade térmica, se escolheu o sensor SH-1 apropriado para tais 

propriedades. 

 Para verificação e levantamento das propriedades térmicas, são 

apresentados de forma resumida os procedimentos para a realização das medidas: 

 Escolher o sensor apropriado para o material a ser analisado; 

 Realizar os furos na amostra a ser analisada para inserção de ambos 

os sensores com auxílio de um gabarito que acompanha o equipamento; 

 Preencher o furo realizado na amostra com pasta térmica que 

acompanha o equipamento; 

 Conectar o sensor no aparelho; 
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 Configurar o aparelho para o sensor escolhido; 

 Inserir o sensor na amostra; 

 Iniciar a medida. 

 

A Figura 20 apresenta o procedimento experimental recomendado à leitura 

do manual técnico do KD2 Pro realizado no material compósito para as propriedades 

de condutividade térmica, calor especifico, resistência térmica e difusividade.  

 

Figura 20 – Análise das propriedades térmicas do compósito. 

 

 

3.10 Degradação dos Compósitos (Envelhecimento) 

 

Um dos objetivos do ensaio de envelhecimento foi analisar a influência do 

meio da degradação das propriedades mecânicas do compósito. Neste trabalho os 

compósitos foram postos às condições de envelhecimento natural, no período de 

365 dias em atmosferas diferentes, sendo uma sob o clima predominante da 

caatinga no município de Itaú/RN e a outra amostra foi exposta na cidade de Natal, 

especificamente na UFRN, com clima tropical. 
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 Antes e após da exposição os corpos de provas foram pesados e 

fotografados, para análise da degradação superficial sob condições ambientais 

próximas da real condição de uso do material. A Figura 21 apresenta uma amostra 

do compósito para o ensaio de envelhecimento natural. 

 

Figura 21 – Corpo de prova para o ensaio de envelhecimento natural. 

 

 

3.11 Ensaio de Fluorescência de Raio X (FRX)  

 

É parte fundamental o conhecimento da composição química das matérias-

primas de qualquer material compósito, (SANTOS, 2015). O material compósito e a 

fibra da luffa cylindrica foram analisados quimicamente através de um Espectrômetro 

por Fluorescência de Raios X, marca EDX- 720 Shimadzu, do Laboratório de 

Caracterização Estrutural dos Materiais, do Departamento de Engenharia de 

Materiais na UFRN. A Figura 22 mostra o equipamento utilizado para a análise de 

fluorescência dos materiais. 
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Figura 22 - Espectrômetro para análise química da bucha e do compósito. 

 

                 FONTE: Santos, 2015. 

 

3.12 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

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

produzir imagens de alta profundidade, ampliação e resolução.  

As imagens fornecidas pelo MEV são tridimensionais e possuem um caráter 

virtual. Este dispositivo gera imagens de alta resolução e ótima qualidade de foco. 

O local de ensaio foi o Laboratório de Caracterização Estrutural dos 

Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

 As amostras não passaram por qualquer revestimento condutivo. Ou seja 

não foram metalizadas. 

As amostras, em número de seis (Figura 23), foram retiradas dos corpos de 

prova fabricados com o material compósito obtido após o ensaio de Tração.  
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Figura 23 - Amostras usadas para o ensaio de MEV. 

 

 

Foram realizados ensaios de MEV nas superfícies de fratura das amostras 

do compósito e mapeamento de elementos existentes, verificando-se as fases 

formadas e sua homogeneidade. O equipamento utilizado foi o microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) da marca Hitachi, modelo TM 3000 mostrado na 

Figura 24. Utilizou-se uma tensão de 15 KV, sendo o material disposto no porta 

amostra, com o auxílio de uma fita metálica condutora a base de carbono. 

 

Figura 24 - Equipamentos para análise de microestrutura- MEV 

 

                     FONTE: Santos, 2015 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados e discussão apresentam e debatem os resultados da 

caracterização do compósito em suas formulações, obtidos dos ensaios de Ensaio 

de Fluorescência de Raios X (FRX), Densidade, Tração, Flexão, Absorção de 

Umidade, Degradação (envelhecimento), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

e da Análise Térmica.  

 

4.1 Ensaio de Fluorescência de Raio X (FRX) 

 

 A Tabela 5 apresenta a presença dos elementos químicos e suas 

composições nas fibras e no compósito com quatro camadas de fibras, 

determinados pelo FRX. 

 

Tabela 5 - Elementos químicos e seus percentuais de composição das fibras 

da bucha vegetal e do material compósito. 

 
FIBRA 

 

COMPOSTO QUÍMICO COMPOSIÇÃO 

K2O (óxido de potássio) 86,13 

CaO (óxido de cálcio) 7,56 

Na2O (óxido de sódio) 3,35 

So3 (óxido de Uzufre) 1,47 

Fe2O3 (óxido de ferro) 0,53 

P2O5 (óxido de fosforo) 0,39 

             SiO2 (óxido de silício) 0,25 

             Br (bromo) + ZnO 0,20 + 0,13 

 
MATERIAL COMPÓSITO (QUATRO CAMADAS) 

 

ELEMENTO QUÍMICO  COMPOSIÇÃO 

K (Potássio) 68,62 

Ca (cálcio) 31,38 
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Houve uma presença de quase 94% de apenas dois elementos nas fibras da 

bucha vegetal, (K2O e CaO ) com predominância altamente significativa do óxido de 

potássio. Os outros sete elementos presentes nas fibras perfazem cerca de 6,0% e 

são pouco significativos em relação ao elemento mais presente, o K2O. 

Em relação ao compósito os elementos predominantes são o Ca e o K, não 

estando presentes na sua composição os outros elementos encontrados nas fibras. 

 

4.2 Densidade 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos ensaios de densidade aparente 

obtidos na resina, na fibra vegetal e nas formulações estudadas com quatro 

camadas tratadas, cinco camadas tratadas e com seis camadas tradadas do 

material compósito.  

 

Tabela 6 - Densidades da resina, fibra e compósito. 

Compósito - Líquido Água Destilada à 25,5°C d( g/cm³) 

Resina Cristal 1,24 

Luffa Cylindrica 0,66 

4 Camadas tratadas 1,20 

5 Camadas tratadas 1,16 

6 Camadas tratadas 1,14 

 

O gráfico da Figura 25 apresenta o comportamento comparativo entre os 

elementos da matriz de resina poliéster ortoftálica, das fibras da bucha vegetal e das 

três formulações estudadas do compósito com quatro, cinco e seis camadas 

tratadas. 
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Figura 25 - Comportamento comparativo entre os elementos a matriz, fibras e 

configurações do compósito. 

 

 

A densidade da bucha vegetal é quase metade da relativa à matriz, trazendo 

ao compósito uma leveza significativa, quando, por exemplo, se trabalha com pó de 

mármore de densidade correspondente a 1,88 g/cm³. 

Com relação às configurações do compósito estudadas todas tiveram 

densidade menor que a da matriz, o que representa um potencial de aplicabilidade 

amplo.  

Em relação a outros compósitos estudados no LHMES foi o que apresentou 

um maior potencial de leveza, perdendo apenas para o compósito com resíduos de 

sabugo de milho, com densidade média de 1,106 g/cm³. 

Segundo os fabricantes a densidade da resina cristal pode variar entre 1,05 

e 1,20 g/cm³. Os valores médios do teste de densidade estiveram acima do que 

preconizam os fabricantes. O valor encontrado esteve 3,3% acima do limite superior 

do intervalo apresentado pelos fabricantes. Entende-se que essa alteração pode 

encontrar explicação na forma como o produto é entregue pelo fabricante, e como é 

repassado para o consumidor final. 

Todas as formulações do compósito apresentaram densidade abaixo da 

resina matriz, com densidade decrescente na medida em que o número de camadas 
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crescia. A formulação com menor densidade foi a de seis camadas, com densidade 

menor em 8,2% em relação à matriz.  

A densidade média do compósito para as três formulações foi 

aproximadamente 6,0% menor que a da matriz, resina ortoftálica tipo cristal. Pode-

se, portanto, utilizar a carga de bucha vegetal no compósito e ter-se uma leveza 

maior que a proporcionada pela matriz. Isso representa uma boa vantagem do 

compósito em relação à matriz em custo e em leveza. 

Essa propriedade é a que dá maior potencial de utilização do compósito 

proposto aliado ao comportamento térmico. Pode-se fabricar estruturas leves e 

resistentes para algumas aplicabilidades, principalmente para as indústrias 

moveleira e automotiva, além de artesanato com boa estética. 

Pretendeu-se realizar um ensaio de Análise Termogravimétrica, porém 

optou-se por não realiza-lo em função da baixa resistência das fibras de buchas 

vegetais. Quando do tratamento superficial utilizando-se um baixo percentual de 

ácido clorídrico as buchas se deterioram significativamente, chegando ao 

rasgamento com pequeno esforço. 

Outros compósitos produzidos com resíduos de madeira, de piaçava, de 

dendê, sisal e de tecido plano de algodão também demonstraram que a perda de 

massa do compósito é praticamente igual a da matriz. 

 

4.3 Ensaio de Tração  

 

A Tabela 7 apresenta os resultados da matriz/resina ortoftálica, entre as 

medidas do ensaio e os parâmetros cedidos pelo fabricante da matriz utilizada para 

a obtenção do compósito.  

 

Tabela 7 - Valores de parâmetros dos ensaios de RT medidos e obtidos do 

fabricante da matriz utilizada. 

 Resistência a Tração 

(Mpa) 

Alongamento Total 

(%) 

Medida 28,3 5,2 

Fabricante 57,0 3,2 
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A RT medida foi bem inferior à apresentada pelo fabricante, A resina 

apresentou um decréscimo de 38%. No Alongamento o valor medido foi superior ao 

apresentado pelo fabricante e com relação ao módulo de Elasticidade houve uma 

significativa diminuição. 

Tal diferença pode ser sugestiva de uma adulteração na revenda das 

resinas, uma vez que para todos os ensaios de propriedades mecânicas em todos 

os compósitos já estudados pelo grupo do LMHES apresentaram valores bem 

abaixo dos apresentados pelos fabricantes, o mesmo acontecendo para o a matriz 

do compósito estudado.  

A Tabela 8 apresenta os resultados e o comportamento dos parâmetros 

obtidos no ensaio de tração para a matriz polimérica utilizada e o compósito em suas 

várias formulações.  

 

Tabela 8 - Resultados obtidos no ensaio de tração para os compósitos e matriz 

polimérica utilizada. 

        

Tensão (MPa) 

 

Deformação (%) 

4CT 14 ± 2,09 1,62 ± 0,32 

5CT 17 ± 2,15 1,78 ± 0,50 

6CT 11 ±1,49 1,58 ± 0,21 

MÉDIA CT 14 ± 3,00 1,66 ± 0,10 

4CNT 11 ± 0,39 1,15 ± 0,11 

5CNT 10 ± 0,66 1,02 ± 0,13 

6CNT 12 ± 1,58 1,23 ± 0,07 

MÉDIA CNT 11 ±1,00 1,13 ± 0,10 

RESINA 28,3 ± 1,30 5,2 ± 0,08 
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Houve uma diminuição significativa na resistência à tração dos compósitos 

em relação a da matriz de resina poliéster. Em relação às fibras tratadas e não 

tratadas, notou-se uma supremacia das tratadas, que teve a resistência à tração 

aumentada em função de uma melhor adesão entre fibra e matriz.  

Para as formulações do compósito com camadas tratadas houve um 

aumento da RT de 4CT para 5CT, porém uma significativa queda para 6CT, 

indicando um limite superior de cinco camadas para o compósito.  

A formulação com seis camadas mostrou-se a menos viável para as 

camadas tratadas. Já em relação às camadas não tratadas a formulação com 6CNT 

foi a que apresentou maior RT. 

A máxima tensão de tração ocorreu para a formulação 5CT alcançando 

60,0% da RT da matriz e a menor RT foi da 5CNT, com perda de tensão 

correspondente a 65%. 

A RT média para as camadas tratadas esteve acima da relativa às camadas 

não tratadas, com aumento de 27,2%, demonstrando-se que o tratamento retira das 

fibras substâncias que provocam perda na adesão entre a fibra e a matriz, pela 

dificuldade de impregnação da fibra em relação à matriz. 

O mesmo comportamento pode-se observar na deformação, com maior 

deformação sendo atingida na formulação 5CT, alcançando 34,3% da deformação 

correspondente a matriz. 

Apesar dos baixos valores de RT todas as formulações do compósito podem 

ser utilizadas em aplicações que não requeiram significativas solicitações de tensões 

de tração.  

Uma vez que as formulações com camadas tratadas tiveram melhor 

desempenho em relação a RT, e como o processo de tratamento das fibras é 

simples e de baixo custo, é mais viável realizar o tratamento das fibras para a 

obtenção do compósito.  

O gráfico da Figura 26 apresenta os resultados de Tesão de Tração x 

Deformação. 
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Figura 26 - Resultados das formulações de Tensão x Deformação. 

 

 

4.4 Flexão 

 

 A Tabela 9 e o Gráfico da Figura 27 apresentam os resultados de Tensão e 

a Flecha das formulações do compósito estudado. 

 

Tabela 9 - Resultados de Tensão e a Flecha das formulações do compósito. 

 

Tensão (Mpa) Flecha (mm) 

4CT 34 ± 5.53 12,26 ± 2.59 

5CT 43 ± 9.82 9,81 ± 1.95 

6CT 42 ± 4.30 6,3 ± 0.76 

Média CT 39,7 ± 4,93 9,46 ± 2,99 

4CNT 29 ± 4.70 6,8 ± 0.84 

5CNT 21 ± 3.71 10,24 ± 1.39 

6CNT 18 ± 2.52 15,37 ± 3.40 

Média CNT 22,67 ± 5,68 10,8 ± 4,31 

RESINA 60 ± 1,69 7,1 ± 1,20 
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Figura 27 - Resultados de Tensão e a Flecha das configurações/formulações 

do compósito estudado. 

 

 

Todas as formulações testadas não sofreram fratura quando submetidas ao 

esforço de flexão. Percebeu-se uma diminuição significativa na resistência à flexão 

dos compósitos em relação a da matriz de resina poliéster, porém bem menor que a 

obtida na RT. Em relação às fibras tratadas e as não tratadas, notou-se uma 

supremacia das tratadas.  

Houve uma diferença significativa entre as formulações testadas, com a 

maior RF obtida para a 5CT sendo o dobro da alcançada para a formulação 5NT. 

Essa maior resistência à flexão reflete mais uma vez, a exemplo do que 

aconteceu na tração, uma melhor adesão entre fibra e matriz.  

Para as formulações do compósito com camadas tratadas houve um 

aumento da RF de 4CT para 5CT, e para seis camadas praticamente se manteve, 

indicando que pode-se utilizar a configuração com seis camadas sem 

comprometimento da RF 

Porém para as formulações com camadas não tratadas houve um declínio 

significativo quando se aumentava o número de camadas de quatro para seis, 
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correspondente a 61,1%. Apesar de poder-se utilizar tal compósito na formulação de 

seis camadas para solicitações de flexão, recomenda-se a utilização de quatro 

camadas não tratadas, com diminuição de resistência em relação a matriz em torno 

de 50%. 

A máxima tensão de flexão ocorreu para a formulação 5CT alcançando 

72,0% da RF da matriz e a menor RF foi da 6CNT, com perda de tensão 

correspondente a 61,1%. Portanto a formulação mais viável tratada foi a 5CT e a 

menos viável a 6CNT. 

 A RT média para as camadas tratadas esteve acima da relativa às camadas 

não tratadas, com aumento de 75%, demonstrando-se a eficiência do tratamento 

nas fibras. 

Em relação às flechas a formulação que apresentou maior valor foi a 4CT 

nas fibras tratadas e 6CT nas não tratadas, com supremacia para as fibras não 

tratadas. Apenas duas formulações apresentaram flechas menores que a resina 

matriz.  

Analisando-se os resultados do ensaio de flexão, percebeu-se que o melhor 

resultado foi alcançado pela 6CT e o pior resultado foi para a formulação 6CNT. 

Todas as formulações testadas do compósito foram inferiores a da matriz, porém 

não inviabilizaram a utilização do compósito quando submetido à flexão. 

Apesar dos baixos valores de RF todas as formulações do compósito podem 

ser utilizadas em aplicações que não requeiram significativas solicitações de tensões 

de flexão, com múltiplas possibilidades.  

Uma vez que as formulações com camadas tratadas tiveram melhor 

desempenho em relação à RF, comprovou-se, mais uma vez, a efetividade do 

tratamento das fibras para solicitações de flexão. 

 

4.5 Absorção de Umidade 

 

Para determinação do nível de absorção de umidade pelos compósitos 

utilizou-se a norma ASTM D570-09. O tempo de imersão para os compósitos foi de 

51 dias para as amostras imersas em água do mar e água destilada e 80 dias para 

os corpos de prova submersos no petróleo. As tabelas 10 e 11 e os gráficos das 

Figuras 28 e 29 apresentam os resultados obtidos para absorção de agua do mar. 
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Tabela 10 – Resultados de absorção de água do mar. 
 

 4CT 5CT 6CT 4CNT 5CNT 6CNT Resina 

Massa seca(g) 21,07 21,69 24,86 20,10 20,08 19,50 3,9 

1 dia 21,28 21,86 25,18 20,45 20,67 20,24 4,0 

8 dias 21,85 22,42 25,89 21,03 21,50 20,48 4,0 

22 dias 21,98 22,59 26,16 21,04 21,58 21,00 4,0 

36 dias 22,11  22,75 26,36 21,07 21,62 21,14 4,0 

51 dias 22,11 22,75 26,36 21,11 21,66 21,17 4,0 

 
 

Tabela 11 – Resultados de absorção de água do mar (%), para resina e as 

formulações testadas. 

AMOSTRAS 
       ABS. AGUA DO MAR (%) 

RESINA 
2,56 

4CT 
4,93 

5CT 
5,12 

6CT 
6,03 

MÉDIA CT 
5,36 ±0,586 

4CNT 
5,02 

5CNT 
7,86 

6CNT 8,56 

MÉDIA CNT 7,15 ±1,874 
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Figura 28 - Resultados obtidos para absorção de agua do mar. 

 

 

Figura 29 – Absorção de água do mar (%) para resina e as formulações 

testadas. 
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A absorção na água do mar foi maior para o compósito em relação à matriz 

nas seis formulações estudadas.  

A formulação com quatro camadas tratadas e não tratadas, foi a que 

apresentou melhor resultado para o meio testado, com supremacia para a 4CT, da 

ordem de 1,83%. 

Para esse meio aquoso, a absorção de água média foi maior para as 

formulações não tratadas, da ordem de 32,6%. A formulação com pior resultado foi 

para seis camadas, sendo maior a absorção para 6CNT. 

A formulação de melhor resultado, menor absorção de água do mar, 4CT, 

teve quase o dobro da alcançada pela matriz de resina poliéster. Esse resultado 

demonstra a alta capacidade higroscópica das camadas de buchas vegetais. 

O compósito proposto e estudado teve uma maior absorção de água que a 

maioria dos já testados e estudados no grupo de materiais e energia do LMHES. 

As Tabelas 12 e 13 e os gráficos das Figuras 30 e 31 apresentam os 

resultados obtidos para absorção água de destilada. 

 

Tabela 12 – Resultados de absorção de água destilada. 

 
  4CT 

 

5CT 
 

6CT 4CNT 5CNT 6CNT Resina 

Peso seco 
 

20,79 18,20 22,14 20,01 19,93 18,77 3,56 

1 dia 20,17 18,66 24,86 20,32 20,83 19,84 3,63 

8 dias 21,28 19,36 25,00 20,89 21,84 20,88 3,70 

22 dias 21,71 19,77 25,15 21,22 21,90 21,00 3,70 

36 dias 21,92 19,84 25,40 21,27 21,93 21,14 3,70 

51 dias 21,92 19,84 25,40 21,27 21,93 21,14 3,70 
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Tabela 13 – Resultados de absorção de água destilada (%), para resina e as 

formulações testadas.  

AMOSTRAS ABS. ÁGUA DESTILADA (%) 

RESINA 2,86 

4CT 5,43 

5CT 6,02 

6CT 6,77 

MÉDIA CT 6,07 ± 0,67159 

4CNT 6,29 

5CNT 9,10 

6CNT 11,22 

MÉDIA CNT 8,87 ± 2,473035 

 

 

Figura 30 - Resultados obtidos para absorção de agua destilada. 
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Figura 31 – Absorção de água destilada (%) para resina e as formulações 

testadas. 

 

 

A absorção de água destilada pelo compósito apresentou o mesmo 

comportamento que a obtida na água do mar, muito maior que a da matriz, em torno 

de 90% para a melhor formulação 4CT.  

O compósito para suas várias formulações teve um maior índice de 

absorção de água destilada que a observada na água do mar. Para as formulações 

tratadas 11,3% maior e para as formulações não tratadas, 24%.  

Mais uma vez comprovou-se que as formulações tratadas têm um poder 

higroscópico menor, mostrando que o tratamento das fibras traz benefícios à 

propriedade levantada.  

A formulação 6CNT foi a que apresentou o maior percentual de absorção de 

água para esse meio aquoso, sendo maior em 65,7% quando comparada a similar 

em camadas tratadas. 

As Tabelas 14 e 15 e os gráficos das Figuras 32 e 33 apresentam os 

resultados obtidos para absorção de umidade do Petróleo. 
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Tabela 14 – Resultados de absorção de umidade do petróleo.  

  4CT 
 

5CT 
 

6CT 4CNT 5CNT 6CNT Resina 

Peso seco 
 

11,93 12,72 9,62 11,52 11,58 12,25 3,50 

1 dia 12,63 13,33 10,17 12,47 11,92 12,78 3,70 

8 dias 12,69 13,42 10,39 12,61 12,35 13,38 3,80 

22 dias 12,96 13,62 10,60 12,92 12,85 13,99 3,80 

36 dias 13,03 13,65 11,09 13,04 12,88 14,04 3,80 

51 dias 13,05 13,70 11,23 13,25 12,92 14,16 3,80 

65 dias 13,10 13,90 11,31 13,28 12,97 14,19 3,80 

80 dias 13,10 13,90 11,31 13,28 12,97 14,19 3,80 

 

 

Tabela 15 – Resultados de absorção de umidade para o petróleo (%), para 

resina e as formulações testadas.  

AMOSTRAS 
PETRÓLEO (%) 

RESINA 
5,57 

4CT 
6,52  

5CT 
8,28 

6CT 
13,36 

MÉDIA CT 
9,39 ± 3,55175 

4CNT 
7,45 

5CNT 
9,20 

6CNT 
15,1 

MÉDIA CNT 
10,58 ± 4,00822 
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Figura 32 - Resultados obtidos para absorção de petróleo. 

 

 

Figura 33 – Absorção de Petróleo (%) para resina e as formulações testadas. 
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O mesmo comportamento dos outros meios pode ser verificado. Foi o meio 

aquoso de maior índice de absorção de umidade. As formulações com camadas 

tratadas foram mais viáveis, com menores índices de absorção de umidade. 

Em relação à matriz de resina de poliéster ortoftálica cristal esse meio 

apresentou-se mais competitivo, com a melhor das formulações, 4CT apresentando 

índice de absorção apenas 17,0% maior.  

A formulação com pior resultado foi a 6CNT, como já aconteceu para os 

outros dois meios aquosos, demonstrando-se mais uma vez a maior capacidade de 

absorção na medida em que se aumenta o número de camadas no compósito. 

O resultado alcançado pela formulação 4CT foi significativo, demonstrando 

que o compósito para essa formulação pode ser viável para a exposição ao meio 

aquoso de petróleo.  

Apesar de ter índices de absorção maiores para o meio petróleo, o meio 

mais promissor para o compósito estudado. Isso pode representar um potencial de 

aplicabilidade industrial para o compósito proposto e estudado. 

A Tabela 16 e o gráfico da Figura 34 apresentam um resumo do 

comportamento do material compósito submetido ao ensaio de absorção de 

umidade nos meios de água do mar, água destilada e petróleo bruto. 

 

Tabela 16 - Absorção de umidade nos meios de água do mar, água destilada e 

petróleo bruto. 

AMOSTRAS 

ABS. AGUA DO 

MAR (%) 

ABS. ÁGUA 

DESTILADA (%) 

ABS. PETRÓLEO 

(%) 

RESINA 
2,56 2,86 5,57 

4CT 4,93 5,43 6,52 

5CT 5,12 6,02 8,28 

6CT 6,03 6,77 13,36 

MÉDIA CT 5,36 ±0,586 6,07± 0,67159 9,39 ± 3,55175 

4CNT 5,02 6,29 7,45 

5CNT 7,86 9,10 9,20 

6CNT 8,56 11,22 15,1 

MÉDIA CNT 7,15 ±1,874 8,87 ± 2,473035 10,58 ± 4,00822 
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Figura 34 - Absorção de umidade nos meios de água do mar, água destilada e 

petróleo bruto. 

 
 

Observa-se que o meio aquoso que mais absorveu umidade foi o petróleo 

bruto, seguido da água destilada, e o que menos absorveu foi á água do mar.  

Percebeu-se também que a resina absorveu mais umidade sob o meio 

aquoso do petróleo comparado a água destilada e água do mar.  

As camadas não tratadas absorveram mais umidade que as camadas 

tratadas para os três meios aquosos devido ao tratamento realizado em água 

fervente.  

 A medida que aumentava-se o numero de camadas aumentava-se a 

absorção de umidade, tanto para as camadas tratadas quanto para as camadas não 

tratadas, em razão das buchas vegetais serem higroscópicas.  

 

4.6 Degradação 

 

Foram expostas aos meios ambientes distintos, sertão e marinho, duas 

amostras da formulação 4CT. Uma amostra 4CT ficou exposta ao ambiente, no 

Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN e outra amostra no município de Itaú.  
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As amostras ficaram submetidas às variações climáticas, com chuvas e 

níveis de radiação solar variáveis, durante 365 dias. Foram pesadas antes e depois 

da exposição de um ano efetivada.  

Observou-se uma mudança de coloração nas amostras, mais acentuada na 

amostra exposta ao ambiente da cidade de Natal, conforme ficou demonstrada nas 

imagens da Figura 35. 

Fazendo-se uma análise das condições ambientais das duas cidades aonde 

as amostras foram expostas, pode-se afirmar: 

NATAL - Temperaturas elevadas, níveis elevados de radiação solar global e 

direta, maior variação climática, ocorrência de chuvas em vários dias e umidade 

elevada. 

ITAÚ - Pouca chuva, temperaturas muito altas (picos de 46°C), pouca 

variação climática, baixa umidade e pouquíssima poluição. 

 

Figura 35 - Mudança de coloração das amostras, a) antes e b) após o ensaio. 

 

 

A Tabela 17 apresenta as massas antes e após a exposição de um ano aos 

dois ambientes, Natal e Itaú, que foram correspondentes a: 
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Tabela 17 - Massas antes e após a exposição de um ano aos dois ambientes, 

Natal e Itaú. 

CIDADE MASSA ANTES 

(g) 

MASSA DEPOIS 

(g) 

PERDA DE 

MASSA (%) 

NATAL 110,1 107,9 2,0 

ITAÚ 115,2 97,4 15,5 

 

A perda de massa na amostra exposta em Itaú foi maior que a relativa a 

amostra exposta na cidade de Natal, embora tenha ocorrido maior variação climática 

(variação das condições ambientais temperatura, pluviometria, radiação e umidade) 

em Natal.  

Essa perda de massa estaria associada à perda de umidade pelas amostras 

e uma vez que em Natal a umidade relativa é maior, atingindo picos de 80% durante 

o dia. Teve-se, portanto, uma maior dificuldade da amostra exposta em Natal em 

perder massa de água, o que não correu em Itaú onde em função da umidade ser 

mais baixa, em torno de 60 % durante o dia, as condições de perda de massa de 

água são mais propícias. 

Essa perda não esteve associada a níveis de temperatura, pois não se 

atingiu temperaturas significativas que propiciasse uma perda de massa das 

amostras, uma vez que o nível máximo atingido ficou abaixo de 50°C.  

O ambiente marinho da cidade de Natal, juntamente com a poluição, não 

provocaram significativa perda de massa, sendo, portanto, o compósito resistente a 

tais fatores. 

O compósito, dessa forma, teria maior viabilidade de utilização em locais 

com maior umidade relativa. Seria preferível ao compósito condições variadas para 

radiação, chuva, e temperatura do que a combinação baixa umidade, alta 

temperatura e ausência de chuvas. 

 

4.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Com a realização do MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) foram 

obtidas as imagens da microestrutura dos compósitos. São apresentadas através 
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das Figuras 36, 37, 38, 39, 40 e 41 as micrografias relativas a cada formulação para 

fibras tratadas e não tratadas. 

De forma geral percebeu-se uma baixa aderência entre fibras e matriz, com 

fissuras presentes contornando a fibra, mostrando fragilidade em função da baixa 

impregnação da fibra pela matriz. 

Em quase todas as imagens percebeu-se arrancamento de fibras e não 

houve ocorrência de bolhas em nenhuma das formulações, o que evidenciou um 

eficiente processo de fabricação dos corpos de prova para a caracterização. 

Houve os mesmos problemas decorrentes da frágil aderência entre fibra e 

matriz para as formulações tratadas, o que pode ser percebido nos resultados de 

resistência à tração de todas as formulações testadas, onde não ocorreu diferenças 

significativas entre fibras tratadas e não tratadas. Em termos de adesão o tratamento 

das fibras seria dispensável. 

 Porém para a flexão o tratamento proporcionou a obtenção de maiores 

resistências, demonstrando a eficiência que o tratamento simples e de baixo custo 

operacional trouxe às formulações do compósito. 

Não foi realizado MEV na fibra da bucha vegetal, pois o equipamento usado 

para fazer o ensaio não possui o recurso chamado metalização ou revestimento 

condutivo. Quando colocava-se o material da bucha vegetal para realização do 

ensaio acontece a queima das amostras, devido o material não esta com 

revestimento condutivo. 

 

Figura 36 - Formulação para o compósito com 4 CNT. 
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Para a formulação com quatro camadas não tratadas observou-se a 

presença de vazios, a fibra apresentou estrutura em colmeia e ocorreu arranque de 

fibras. 

 

Figura 37 - Formulação para o compósito com 5 CNT. 

 

 

A formulação de cinco camadas não tratadas apresentou vazios deixados 

pelas fibras e arrancamento das mesmas, função da baixa impregnação da fibra 

pela matriz. 

 

Figura 38 - Formulação para o compósito com 6 CNT. 
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A formulação para o compósito com seis camadas não tratadas demostrou a 

baixa aderência fibra/matriz. Não houve presença de bolhas, o que evidenciou um 

eficiente processo de fabricação dos corpos de prova e demostrou também fissuras 

na matriz. 

 

Figura 39 - Formulação para o compósito com 4 CT. 

 

 

A formulação do compósito com quatro camadas tratadas mostrou a baixa 

adesão da fibra para a matriz e também apresentou vazios deixados pela fibra. 

 

Figura 40 - Formulação para o compósito com 5 CT. 
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A formulação com cinco camadas tratadas do compósito proposto 

apresentou fissuras contornando a fibra e vazios decorrentes da baixa aderência 

fibra/matriz. 

 

Figura 41 - Formulação para o compósito com 6 CT. 

 

 

Observou-se para essa formulação do compósito com seis camadas 

tratadas, vazios deixados pelo arrancamento das fibras, rasgamentos e ruptura de 

fibras. 

 

4.8 Análise Térmica 

 

A Tabela 18 apresenta os resultados médios medidos das propriedades 

termofísicas do material compósito estudado, ou seja, da condutividade térmica, da 

capacidade térmica (calor Específico, da difusividade térmica, e da resistência 

térmica (resistividade)). 

 As análises foram realizadas na resina, fibra da bucha vegetal (Luffa 

Cylindrica) e no material compósito pelo analisador térmico KD2 PRO. 
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Tabela 18 - Propriedades Térmicas da resina, fibra e compósito. 

Material 
K 

Condutividade 
( W/mK) 

C 
Capacidade 

térmica 
(MJ/m3K) 

D 
Difusividade 

(mm²/s) 

R 
Resistividade 

(°C·cm/W) 

Resina 0,221 1,945 0,114 452,1 

Fibra 0,103 0,443 0,234 970,9 

Compósito 0,159 1,529 0,105 628,4 

 

A Figura 42 apresenta o comportamento assumido pela capacidade térmica 

(calor específico volumétrico, mensurado em MJ/m3K) para a matriz, fibra e 

compósito estudado. 

 

Figura 42 - Comportamento do calor específico volumétrico no ensaio térmico. 

 

 

Como se esperava a capacidade térmica do compósito é menor que a da 

resina em função da influência da fibra de capacidade térmica muito inferior a da 

matriz, menos de 25%. 
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 A medida que se aumenta o percentual em massa da bucha no compósito a 

tendência é uma maior diminuição no compósito. Essa contribuição das fibras 

proporcionou a redução da capacidade térmica em 22%. 

A Figura 43 mostra o comportamento da difusividade térmica para a matriz, 

fibra e compósito. 

 

Figura 43 - Comportamento da difusividade no ensaio térmico. 

 

 

A difusividade térmica da fibra torna-se maior que a do compósito e da 

resina em função de sua baixa densidade e baixíssima capacidade térmica.  

Não existiu diferença significativa entre as difusividades da matriz e do 

compósito, com diferença de apenas 8,6%. 

A Figura 44 - mostra o comportamento assumido pela condutividade térmica 

para a matriz, fibra e compósito. 
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Figura 44 - Comportamento assumido pela condutividade no ensaio térmico. 

 

 

Entre os compósitos já obtidos e testados pelo grupo de Estudos em 

Materiais e Energia do LMHES da UFRN, esse foi o que apresentou a segunda 

melhor condutividade, perdendo apenas para o compósito com pó de café, com 

condutividade igual a 0,142 W/mK.   

Esse resultado foi bastante promissor, pois a condutividade térmica do 

compósito foi inferior em aproximadamente 30% em relação à resina. Tal 

comportamento foi verificado em pouquíssimos materiais compósitos. 

Essa baixa condutividade, que classifica-o como isolante térmico, por 

apresentar K menor que 0,21W/mK, pode representar uma opção de aplicabilidade 

do compósito como por exemplo para a fabricação de tubos para condução de água 

quente. 

A condutividade térmica da bucha vegetal foi baixíssima, inferior a do PVC 

de condutividade igual a 0,15W/mK, trazendo grandes possibilidades de utilização 

para as buchas vegetais no campo do isolamento térmico.  
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A medida que se aumentar o número de  camadas de buchas vegetais nas 

formulações do compósito a tendência será diminuir a condutividade térmica, pois as 

fibras possuem maior resistividade térmica que a resina.  

A Figura 45 mostra o comportamento assumido pela resistividade térmica 

para a matriz, fibra e compósito. 

 

Figura 45 - Comportamento assumido pela resistividade no ensaio térmico.

 

 

A resistividade térmica da bucha foi quase o dobro da relativa a resina cristal 

e 57% maior que a do compósito na formulação testada. A resistência térmica do 

compósito foi aproximadamente 40% maior que a da, matriz do compósito. Isso 

demonstrou a grande capacidade de isolamento térmico da bucha vegetal e do 

compósito produzido. 
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Em consonância com os objetivos delineados para o presente trabalho 

apresentam-se as conclusões e sugestões pertinentes, decorrentes da análise dos 

resultados da caracterização do compósito em suas várias formulações. 

 

5.1 Conclusões 

 

1. Demonstrou-se a viabilidade de obtenção do compósito proposto utilizando 

buchas vegetais e resina ortoftálica cristal; 

2. As buchas vegetais estão presentes no compósito como cargas uma vez que 

todas as formulações estudadas do compósito apresentam resistência 

mecânica menor que a da matriz; 

3. A absorção de água destilada foi maior que a absorção de água do mar; 

4. O comportamento mais deficiente do compósito aconteceu para a resistência 

à tração, evidenciada pela baixa adesão entre fibras e matriz, constatada 

pelas micrografias de MEV; 

5. A densidade da bucha vegetal foi quase metade da relativa à matriz, trazendo 

ao compósito uma leveza significativa; 

6. Com relação às formulações dos compósitos estudadas todas tiveram 

densidade menor que a da matriz, o que representa um potencial de 

aplicabilidade amplo; 

7. Em relação a outros compósitos estudados com resina poliéster ortoftálica foi 

o que apresentou um maior potencial de leveza entre diversos compósitos já 

estudados no LMHES, perdendo apenas para o compósito com resíduos de 

sabugo de milho, com densidade média de 1,106 g/cm³; 

8. Houve para todas as formulações uma baixa aderência entre fibras e matriz, 

com fissuras presentes contornando a fibra e mostrando fragilidade em 

função da baixa impregnação da fibra pela matriz; 

9. Em quase todas as imagens percebeu-se arrancamento de fibras, porém não 

houve ocorrência de bolhas em nenhuma das formulações do compósito, o 

que evidenciou um eficiente processo de fabricação dos corpos de prova para 

a caracterização; 
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10. Para a flexão o tratamento proporcionou a obtenção de maiores resistência, 

demonstrando a eficiência que o tratamento simples e de baixo custo 

operacional trouxe às formulações do compósito; 

11. O compósito testado pode ser classificado como isolante térmico, por 

apresentar K menor que 0,21 W/m.K, e pode representar uma opção de 

aplicabilidade do compósito como, por exemplo, para a fabricação de tubos 

para condução de água quente; 

12.  As formulações com fibras tratadas apresentaram propriedades superiores 

em relação ás não tratadas; 

13.  A formulação com maior viabilidade mecânica foi a 5CT; 

14.  A processabilidade do compósito para fabricação de estruturas exige a 

utilização de moldes compressivos, trazendo maiores dificuldades de 

processabilidade que os verificados para os compósitos particulados; 

15. O compósito proposto apresenta viabilidade para a fabricação de peças, 

estruturas com baixas solicitações de esforços mecânicos, tais como 

embalagens, objetos de decoração e peças de artesanato. 

  

5.2 Sugestões 

 

1. Testar a obtenção do compósito com buchas vegetais utilizando outras 

matrizes poliméricas; 

2. Expor amostras do compósito ao envelhecimento em condições ambientais 

distintas por mais de um ano e caracterizá-las antes e após o término do 

ensaio; 

3. Estudar o comportamento acústico do compósito proposto. 



97 
 

REFERÊNCIAS 

 

 
ALMEIDA, A. L. F. et al. Acetylation of loofah fiber (Luffa cylindrica). Polímeros, 
São Carlos, v.15, 2005. 
 
 
ALVES. R. Bucha Vegetal – Luffa. Disponível em : < 
http://lilliverdi.blogspot.com/2010/11/bucha-vegetal-luffa.html> Acesso 20/01/2012. 
 
 
ANGELICO. R. A. Avaliação de Modelos de Falhas Progressivas para Estruturas 
em Material Compósito. Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia de São 
Carlos, São Paulo – SP, 2009.  
 
 
ARAÚJO, J.R. Compósitos de polietileno de alta densidade reforçados com 
fibra de curauá obtidos por extrusão e injeção. Dissertação de mestrado. 
Universidade estadual de campinas- Campinas, SP, 2009. 
 
 
ASTM D570-09 - Standard test method for water absortion, West Conshohocken 
2009. 
 
 
ASTM D638-03 – Standard test method for tensile properpies of plastic, West 
Conshohocken, 2003. 
 
 
ASTM D790-10 - Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and 
Electrical Insulation Materials, West Conshohocken 2010. 
 
 
ASTM Standard D3878-07. Standard terminology for composite materials, West 
Conshohocken, 2013. 
 
 
ASTM Standard D638-10. Standard test method for Tensile properties of plastics. 
Annual book of ASTM standards. v.08.01. West Conshohocken: ASTM International, 
2000b. 
 
 
BAL KE, BAL Y LALLAM A. Gross morphology and absorption capacity of cell-
fibers from the fibrous vascular system of Loofah (Luffa cylindrica). Textile, 
2004. 
 
 
BARBOSA. A.P. Características estruturais e propriedades de Compósitos 
poliméricos reforçados com fibras de Buriti. Tese de Doutorado. Universidade 
Estadual do Norte Fluminense – Campos dos Goytacazes – RJ, 2011. 

http://lilliverdi.blogspot.com/2010/11/bucha-vegetal-luffa.html


98 
 

BEVITORI, A.B. Avaliação das Propriedades e Estrutura de Fibras de Rami e 
seus Compósitos Poliméricos. Tese de Doutorado. Universidade Estadual do 
Norte Fluminense – Campos dos Goytacazes – RJ,2014. 
 
 
BLEDZKI AK & GASSAN. J. Composites reinforced with cellulose based fibres. J 
Prog Polym Sci, 1999. 
 
 
BOTARO V. R.  et al. Dynamic Mechanical Behavior of Vinylester Matrix 
Composites Reinforced by Luffa cylindrica Modified Fibers.  Journal of Applied 
Polymer Science, Nova Iorque, 2011. 
 
 
BOYNARD, C.A. et al. Aspects of álcali treatment of spong gourd (luffa 
cylindrica) fibers on the flexurak properties of polyester matrix composites.  
Journal of Applied Polymer Science, Nova Iorque, v.87, p.1927-1932, 2003. 
 
 
BOYNARD, C.A., D'ALMEIDA, J.R.M. Evaluation of towel gourd as reinforcement 
in composite materials. In: international symposium of natural polymers and 
composites, 2, Águas de São Pedro-SP. Anais…Águas de São Pedro, SP. Brasil 
1998. p.99-101, 1998. 
 
 
CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia dos materiais: uma introdução. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Ltc, 2012. 
 
 
CHEN, Q. et al. A multiscale study on the structural and mechanical properties 
of the luffa sponge from Luffa cylindrica plant: a review. Journal of 
Biomechanics, Nova Iorque, v.47, 2014. 
 
 
CORREIA, A. Z – Métodos e Processos para Fabricação de Materiais 
Compósitos -  EMBRAER. 56p., São Paulo, 1988. 
 
 
DALIBOR, I.; BOM, R. P. A influência de cargas particuladas nas propriedades 
Mecânicas de compósitos poliméricos. Dissertação de Mestrado-  Universidade 
do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Tecnológicas – CCT, Joinville –
SC,2013. 
 
 
DEMIR, R. et al. The effect of fiber surfasse treatments on the tensile and water 
sorption properties of polypropylene-luffa fiber composite. Composites – Part A. 
Applied Science and manufacturing, Kidlinton, v.37, n.3. p.447-456, 2006. 
 
 



99 
 

DIAZ GAG.  Aspectos técnicos sobre el cultivo del paste (Luffa cylindrica). 
Costa Rica, Ministério de agricultura y ganaderia, 1997. 
 
 
ELEKEIROZ. Manual básico do poliéster insaturado.Várzea Paulista, 88 FIESP. 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Coleta seletiva e reciclagem de 
excedentes industriais. São Paulo, nov. 2003. Disponível em: 
<http://www.fiesp.com.br/download/publicacoes_meio_ambiente/manual_coleta 
seletiva.pdf>. Acesso em: 10 out.2004. 
 
 
FERREIRA.M.R.S. Estudo de Paneis Sanduiches de Poliéster Reforçado com 
Fibras Vegetais para Aplicação como Forro. Dissertação de Mestrado-
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia- MG, 2013. 
 
 
FILHO, C.A.P.Q.L. Desenvolvimento e Caracterização de um Compósito a Partir 
da Borra da Piaçava para Construção da Parábola de um Fogão Solar a 
Concentração. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
Natal, RN, 2010. 
 
 
FRANCO, F.J.P. Aproveitamento da fibra do epicarpo do coco babaçu em 
composito com matriz de epoxi: Estudo do efeito do tratamento da fibra. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal, 
RN, 2010. 
 
 
GALVÃO. A.O. Desenvolvimento e Analise de Material Compósito a Base de 
Penas de Frango (Fibras de Queratina – KF) e Matriz de Poliéster Insaturado.  
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte- Natal, RN, 
2011. 
 
 
GARCEZ, L. C. et al. Resistência à fadiga de polímeros reforçados com fibras 
de aramida, vidro e carbono. Engenharia Estudo e Pesquisa , v. 10, p. 15-22, 
2010. 
 
 
GHALI, L. et al. Effect of pre-treatment of Luffa fibres on the structural 
properties. Journal  Materials Letters, Germany, v.63, 2009. 
 
 
GIGLIO, T. G. F. Avaliação do desempenho térmico de painéis de vedação em 
madeira para o clima de Londrina – PR. Dissertação de Mestrado – Universidade 
Estadual de Londrina, 2005. 
 
 



100 
 

GOMES, J. B. Compósitos de matriz polimérica com carga de resíduos 
gerados pela manufatura do mdf (medium density fiberboard).  Tese de 
doutorado – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. 
 
 
IQBAL, M; Zafar SI. use of fibrous network of matured dried fruit of Luffa 
aegyptiaca as immobilizing agent. Biotechnol. Tech. 7:15-18, 1993. 
 
 
IQBAL, M, Zafar SI. Vegetable sponge as a matrix to immobilize microbes: a trial 
study for hyphal fungi, yeast and bacteria. Lett Appl. Microbiol. 18: 214-217, 1994. 
 
 
JAIGODIND, A. G. A: Amaral, L; Jaisingh, S. Dossiê técnico de fabricação de 
peças em fibra de vidro (compósitos). Instituto de tecnologia do Paraná, 2007. 
 
 
JAWAID.M; ABDUL KALIL., H.P.S. Cellulosic/synthetic fiber reiforced polymer 
hybrid composites: A review.  Carbohydrate Polymers, v.86, p.1-18, 2011. 
 
 
KESTENBAC, H.J.; BOTA FILHO W.J. Microscopia eletrônica transmissão e 
varredura. São Paulo: ABM, 1994. 
 
 
KOCAK, D. et al. Effects of Chemical Modifications on Mechanical Properties of 
Luffa cylindrica. Asian Journal of Chemistry, Nova York, v.6, 2013. 
 
 
KREITH, F.; Bohn, M. S. Princípios de transferência de calor. Editor 
Thomson.2003. 
 
 
LEE, S.YOO.J.G.  Method for preparing transformed luffa cylindrica Roem 
(World Intellectual property organization) 
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=KR2004002745&DIS PLAY=STATUS, 2006. 
 
 
LEVY. N. F. E PARDINE, L. C. Compositos ESTRUTURAIS: Ciências e 
Tecnologia. São Paulo, Edgard Blucher, 2006.  
 
 
MARINELLI, A. L; MONTEIRO, M .R; AMBROSIO, J. D. Desenvolvimento de 
Compósitos Poliméricos com Fibras Vegetais Naturais da Biodiversidade: Uma 
Contribuição para a Sustentabilidade Amazônica. Polímeros: Ciência e 
Tecnologia, v.2 p.92-99, 2008. 
 
 
MARINUCCI, G. Materiais compósitos poliméricos: Fundamentos e tecnologia. 
São Paulo: Artliber, 2011. 

https://www.researchgate.net/journal/0970-7077_Asian_Journal_of_Chemistry
http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=KR2004002745&DIS


101 
 

MARK, H. Encyclopedia of Polymer Science and Technology .4th ed. New York: 
John Wiley & Sons, 2004. 
 
 
MATTANA, A. J. Estudos de cales hidratadas de mercado – caracterização 
química, física e comportamento reológico da pasta. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Paraná – Curitiba, PR, 2013. 
 
 
MATTHEWS F L, RAWLINGS R D. Composite Materials: Engineering And 
Science. London, Chapman and Hall, UK, 1994. 
 
 
MAZALI IO, ALVES OL.  Morphosynthesis: high fidelity inorganic replica of the 
fibrous network of loofa sponge (Luffa cylindrica). An Acad. Bras. Ciên, 2005. 
 
 
MENDONÇA. P de T. R. Materiais Compostos & Estruturas – Sanduíche: projeto 
e analise.  Barueri, SP: Manole, 2005. 
 
 
MERLINI, C.; SOLDI, V,; BARRA, G.M.M. Influence of fiber surfasse treatment 
and length on physico-chemical properties of short random banana fiber-
reinforced castor oil polyurethane composites. Polymer Testing, v. 30, p.833-
840, 2011.  
 
 
MOHANTA, N. et al. Fiber surface treatment: Its effect on structural, thermal, 
and mechanical properties of Luffa cylindrica fiber and its composite. Journal  
of Composite Materials, Japan, v.48, 2015. 
 
 
MONTEIRO, S. N; Perissé, F. D. L; Costa, L. L; Bevitori, A.. B; Silva, I. A. S. Barbosa 
A.P. Natural Lignocellulosic Fibers as engineering materials – na overview. The 
minerals, metals & materials Society and ASM International. Vol 42A, 2011. 
 
 
MONTEIRO, S.N.; CALADO, V.; RODRIGUEZ, R.J.; MARGEM, F.M. 
Termogravimetric behavior of natural fibers reinforced polymer composites. na 
overview. Materials Science & Engeneering A. v,557. p. 17-28, 2012. 
 
 
MONTEIRO, S.N.; Lopes, F.P.D.; Motta, L.C.; Marques, L.S.; Portela, T.G.R. 
Statistical analysis to characterize the uniformity of mechanical properties of 
butiti fibers”. Proceedings of the Characterization of Mineral, Metals & 
Materials, San Francisco, CA, USA, 2009. 
 
 
NEWTON,  A.; More On How To Grow A Luffa, Green Living, How To, 
www.groovygreen.com/groove/?p=710 ( November 28), 2006. 



102 
 

NIOAC, A.C. Bucha vegetal para limpeza em geral. Disponível em:  
<http://www.oeco.com.br/ana-claudia-nioac/21367-bucha-vegetal-para-limpeza-em-
geral> Acesso em 16/12/2011. 
 
 
OGBONNA, J.C.; TOMIYAMA, S.; TANAKA, H. Development of a method for 
immobilization of no flocculating cells in loofa (Luffa cylindrica) sponge. 
Process Biochemistry, London, v.31, n.8, p737-744, 1996. 
 
 
ORNAGHI, H.L.J. Comportamento térmico de fibras vegetais e propriedades 
dinâmico-mecânicas de compósitos poliméricos com fibra de sisal. Tese de 
Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Porto Alegre, RS, 2014. 
 
 
PAPANICOLAOU, G.C. et al. Manufacturing and mechanical response 
optimization of epoxy resin/Luffa Cylindrica composite. Journal of Applied 
Polymer Science, Nova Iorque, 2015. 
 
 
POLIÉSTER INSATURADO. Disponível em: < 
http://www.silaex.com.br/poli%C3%A9ster.htm, 2011> Acesso em: 08 de setembro 
de 2011.  
 
 
REIMER, V. KUNKEL, A., PHILIPP, S. Avaliação da ecoeficiência de polímeros 
obtidos a partir de fonte renováveis. In: Revista Plástico industrial. Aranda Editora, 
n.139, Março 2010. 
 
 
RODRIGUES, L.P.S. Efeitos do envelhecimento ambiental acelerado em 
compósitos poliméricos. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 
 
 

SAINT GOBAIN VETROTEX. Mantas de fios picados . Disponível em: 
<http://www.saintgobainvetrotex.com.br/portugues/products_open_moulds_mats.htm
> Acesso em: 31 maio 2007. 
 
 
SALLES, Mário Cesar Fernandez de. Fabricação de Compósitos com matriz de 
Alumina reforçadas com whiskers de mulita. Ouro Preto: UFOP. REDEMAT, 
2008. 
 
 
SANTIAGO, et al. Comportamento Mecânico do Compósito de Resina 
Ortoftalica Reforçado com Fibra de Juta e Tratado Quimicamente com 
Hidróxido de Sódio.  Disponivel em: Redenet.edu.br. 2007. 
 
 

http://www.oeco.com.br/ana-claudia-nioac-lista/21367-bucha-vegetal-para-limpeza-em-geral
http://www.oeco.com.br/ana-claudia-nioac/21367-bucha-vegetal-para-limpeza-em-geral?format=phocapdf
http://www.oeco.com.br/ana-claudia-nioac/21367-bucha-vegetal-para-limpeza-em-geral?format=phocapdf
http://www.oeco.com.br/ana-claudia-nioac/21367-bucha-vegetal-para-limpeza-em-geral
http://www.oeco.com.br/ana-claudia-nioac/21367-bucha-vegetal-para-limpeza-em-geral
http://www.silaex.com.br/poli%C3%A9ster.htm
http://www.saintgobainvetrotex.com.br/portugues/products_open_moulds_mats.htm
http://www.saintgobainvetrotex.com.br/portugues/products_open_moulds_mats.htm


103 
 

SANTOS, N. R. G. Caracterização mecânica, térmica e acústica de um 
compósito que utiliza rejeitos de mármore, granito e eps para a fabricação de 
blocos para a construção civil. Tese de Doutorado – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2015. 
 
 
SANTOS, N.S.S. Análise Experimental e Teórica do Comportamento Mecânico 
sob Carregamentos Quase-estáticos de Compósitos Reforçados com Fibras 
Vegetais. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas – Campinas, SP, 
2010. 
 
 
SAVASTANO Jr. H. Materiais a base de cimento reforçado com fibra vegetal: 
reciclagem de resíduos para a construção de baixo custo. 152p. Tese (livre- 
Docencia) – Escola Politécnica, Universidade de são Paulo, São Paulo, 2000.  
 
 
SAW, S. K. et al. Fabrication Characterization, and Evaluation of Luffa cylindrica 
Fiber Reinforced Epoxy Composites. Journal of BioResources, Nova Iorque, v.8, 
2013. 
 
 
SEKI. Y. et al. Characterization of Luffa cylindrica Fibers and the Effect of 
Water Aging on the Mechanical Properties of Its Composite with Polyester. 
Journal of Applied Polymer Science, Nova Iorque, v.123, 2011. 
 
 
SHEN, J. et al.  Mechanical properties of luffa sponge. journal of the mechanical 
behavior of biomedical materials, Australia, v.57, 2012. 
 
 
SHEN, J. et al. Behaviour of luffa sponge material under dynamic loading. 
International Journal of Impact Engineering, Australia, v.58, 2013. 
 
 
SILVA, C. R. R. Obtenção, caracterização e viabilidade de utilização de um 
compósito polimérico a partir dos resíduos do mesocarpo originados da 
extração do óleo de dendê. Tese de Doutorado – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2015. 
 
 
SILVA, H. S. P . Desenvolvimento de Compósitos poliméricos com Fibras de 
Curauá e Hibridos com Fibras de Vidro.  Porto Alegre/RS. 2010. 
 
 
SILVA, M.R. et al. Produção e Caracterização Mecânica de compósitos de 
matriz poliéster reforçada com bucha vegetal em forma de manta.  In: 
Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, 20. Anais... Joinville – 
SC, 2012.  
 



104 
 

SILVA. H.S.P. Desenvolvimento de Compósitos Poliméricos com Fibras de 
Curauá e Híbridos com Fibras de Vidro. Dissertação de Mestrado – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, 2010. 
 
 
SILVA.C.C. Influência da Umidade nas Propriedades Mecânicas dos 
Compósitos Poliméricos Híbridos (Sisal/Vidro). Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal, RN, 2012. 
 
 
SILVA, T.S. Estudo de um secador solar fabricado a partir de sucata de tambor 
de polietileno. Dissertação de mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2013. 
 
 
SOUSA. L.K.  Produção e Caracterização Mecânica de Compósitos de Resina 
Poliuretana a Base de Óleo de Mamona e Fibras de Rami, Sisal e Bucha 
Vegetal. . Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia – MG, 2013. 
 
 
SWAMY, R.N. Fibre reinforcement of cement and concrete.  Materials and 
Structure, V.8, n.45. p.235-254, 1975. 
 
 
TANOBE, V.O.A. Caracterização de Fibras de Esponjas de Luffa Cylindrica Para 
Utilização em Compósitos com Matriz Polimérica.  Dissertação de mestrado – 
Universidade Federal do Paraná.  Curitiba, 2003. 
 
 
TANOBE, V.O.A. et al. Sponge Gourd (Luffa Cylindrica) Reinforced Polyester 
Composites: Preparation and Properties. Defence Science Journal, India, v.64, 
2014. 
 
 
VINCENZINE, P. – Advanced structural fiber composite. Italia, Techina Faenza, 
623p. 1995. 
 
 


