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RESUMO

HOLANDA, E. B. N. Morfologia e propriedades mecânicas da fibra de sisal
unidirecional e em sobreposição de compósito com resina epóxi. 2013. 81 f. Dissertação
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2013.

Os compósitos fabricados com fibras longas alinhadas unidirecionalmente e em sobreposição
tem demonstrado que possuem melhor desempenho do que as fibras cortadas aleatoriamente
distribuídas. Em especial, as fibras lignocelulósicas extraídas do sisal, utilizadas em conjunto
com a resina epóxi tem atraído a atenção de muitos pesquisadores devido às propriedades
finais do sistema formado. No presente trabalho foram fabricados compósitos à base de resina
epóxi reforçado com fibras de sisal. As fibras de sisal foram submetidas ao tratamento
alcalino com NaOH a 0,06 mol/l, em seguida submetidas ao ensaio de tração na fibra tratada e
não tratada. Os compósitos foram fabricados no molde denominado de “Lossy (molde com
perdas)” usinado de acordo com as especificações das amostras a serem produzidas
(300x20x4 mm). Os ensaios de tração foram realizados de acordo com as normas ASTM 3039
(Para os compósitos alinhados unidirecionalmente) e ASTM D5573 (Para os compósitos em
sobreposição), os ensaios de flexão em três pontos foram realizados de acordo com as normas
ASTM D 790. Analisando os resultados dos ensaios de tração e flexão em três pontos, foram
observados que os compósitos com a configuração de sobreposição teve melhor módulo de
elasticidade em ambos os ensaios. Quanto a resistência máxima a tração o melhor resultado
foi do compósito alinhado unidirecionalmente. No ensaio de absorção de água foi observado
que os compósitos possuem um nível muito baixo de absorção e o compósito alinhado
unidirecionalmente obteve percentual de saturação de 1,97 %. Nas micrografias, se observa as
regiões de ruptura/trincas do compósito e seu comportamento (fibra/matriz).

Palavras-chave: Fibra de sisal. Resina epóxi. Compósito alinhado unidirecionalmente.

ABSTRACT

HOLANDA, E. B. N. Morphology and mechanical properties of the fiber and
overlapping unidirectional composite with epoxy resin. 2013. 81 f. Thesis (Msc) – PostGraduation in Engineering Mechanical, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal RN, 2013.

The composites manufactured with long fibres aligned in a single direction, and overlay has
been shown to have better performance than the short fibers randomly distributed. In
particular, the lignocellulosic fibers extracted from the sisal leaves, used in conjunction with
the epoxy resin has attracted the attention of many researchers because the final properties of
the system formed. In this work composites based on epoxy resin reinforced with sisal fibers
were manufactured. The sisal fibres were treated with an alkaline solution of 0.06 mol/l
NaOH. The treated, and untreated fibres were subjected to tension x extension tests. The
composites were manufactured in the "Lossy" mold with the specifications of the samples to
be produced (300x20x4 mm). The tension tests were carried out in accordance with the
ASTM standards 3039 (for the composite aligned in a single direction) and ASTM D5573 (for
composites in overlay), three point bending tests were performed according to ASTM D790.
Analyzing the results of the tests of tension and three point bending tests, it was observed that
the composites with the configuration of overlapping had the better elastic module in both
tests. As to the maximum resistance to tension, the best result was the composites aligned in a
single direction. Tests of absorption of water and micrographs are in progress.

Keywords: Sisal fibre. Epoxy resin. Unidirectional aligned composites.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos vinte anos, tem se observado maior desenvolvimento de compósitos
voltados à aplicações estruturais. Esta evolução está inteiramente ligada à possibilidade da
produção de compósitos com excelentes propriedades mecânicas e baixas densidades que
podem substituir materiais como a madeira e o aço. A necessidade de aplicação de polímeros
termorrígidos de alto desempenho, como matrizes, isolantes e revestimentos, na indústria
eletrônica, naval e automobilística, impulsionaram os estudos voltados à produção de
compósitos à base do sistema epóxi devido à boa estabilidade térmica, alta resistência
mecânica, baixo coeficiente de contração quando curada e excelentes propriedades de adesão
deste material. Mas, apenas estas propriedades citadas anteriormente não são capazes de
conferir a esse material altas razões módulo/peso e resistência/peso, superiores à de materiais
metálicos e cerâmicos. Para solucionar esta deficiência, o sistema epóxi tem sido modificado
com a introdução de agentes reforçantes ou cargas tais como nanopartículas, elastômeros,
sílica e silicatos, fibra de vidro e sisal entre outras. Com a introdução destes materiais, a
matriz é capaz de se manter transmitindo às forças de cisalhamento entre as camadas de
reforço de modo que o compósito se torna resistente a esforços de tração e flexão (LEVY
NETO e PARDINI, 2006).
A utilização de fibras naturais, especialmente as fibras lignocelulósicas extraídas do
sisal, como modificadores de sistemas epóxi tem atraído a atenção de muitos pesquisadores
devido às propriedades finais do sistema formado, seu crescente interesse comercial e diversas
aplicações em engenharia (SATYANARAYANA, 2009).
Os materiais compósitos com fibras vegetais são um bom exemplo de materiais não
convencionais. Dentro dessa perspectiva o presente projeto procura desenvolver um material
com fibras longas alinhadas unidirecionais e em sobreposição à partir da fibra de sisal usando
como matriz a resina epóxi, devido a mesma apresentar boa aderência às fibras naturais além
de melhorar as propriedades físicas e mecânicas.
As fibras vegetais são compostas principalmente de celulose e se apresentam como um
material abundante e disponível, praticamente em todo o mundo, principalmente no Norte e
Nordeste do Brasil. Estes materiais têm sido investigados para uso como reforço em
compósitos de matrizes poliméricas, pois aliam propriedades características como
biodegradabilidade, fonte renovável e baixo custo, dentro do conceito ecológico.
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As vantagens da utilização de fibra de sisal em relação às fibras sintéticas vão além da
baixa densidade, boas propriedades térmicas e alto módulo específico; pois sua
comercialização contribui para o melhor aproveitamento do potencial agrícola brasileiro,
criando empregos em áreas de baixo índice de desenvolvimento humano e gerando riquezas.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um

compósito utilizando fibras da folha de sisal alinhado

unidirecionalmente e em sobreposição usando a resina epóxi.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


obtenção, seleção e preparação da fibra de sisal;



tratamento químico com hidróxido de sódio;



cortes das fibras no comprimento de 30 cm;



fabricação de compósito com fibra de sisal e resina epóxi em proporções fibra/matriz:
20/80 totalmente alinhado e em sobreposição;



avaliação das propriedades dos compósitos produzidos (ensaios de flexão, tração,
absorção de água e interface fibra/matriz, por microscopia eletrônica de varredura);



realização de ensaio de tração na fibra de sisal;



comparação dos resultados dos testes.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 FIBRAS TÊXTEIS

As fibras têxteis são elementos filiformes (têm forma de filamento), caracterizados
pela flexibilidade, finura e comprimento em relação à sua dimensão transversal máxima, o
que

as

torna,

portanto,

apropriadas

para

aplicações

têxteis

(LADCHUMANANANDASIVAM, 2006).
Elas variam em função de suas propriedades químicas e físicas tais como: capacidade
de alongamento, resistência à temperatura, comportamento térmico, resistência mecânica,
densidade, absorção de água, entre outras. Portanto, antes da confecção de um determinado
produto é necessário o conhecimento das propriedades específicas da fibra a ser utilizada.
As fibras podem ser descontínuas e contínuas. As descontínuas têm comprimento
limitado a alguns centímetros. As contínuas têm um comprimento muito grande que é
limitado apenas por razões técnicas.
As fibras naturais são bastante utilizadas como reforços nas matrizes dos compósitos.
Além disso, muitas dessas fibras apresentam propriedades vantajosas, tais como baixo peso,
baixo custo, baixa densidade e alta resistência específica.

3.1.1 Classificação geral das fibras

As fibras têxteis podem ter várias origens, e este é o critério comumente usado para a
sua classificação. Assim as fibras podem ser: naturais, manufaturadas etc., (Fluxograma 1).
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Fluxograma 1 – Classificação das fibras têxteis

Fonte: adaptado do original LADCHUMANANANDASIVAM, 2005.

3.2 FIBRAS NATURAIS

3.2.1 Fibras vegetais

As fibras vegetais são estruturas alongadas de seção transversal vazada e
arredondadas, são distribuídas por todo vegetal podendo ser classificadas de acordo com a sua
origem. Estas fibras podem ser de semente, fibras de caule, fibras de folhas, fibras de fruto e
fibras de raiz. As fibras de caule ocorrem no floema que fica na entrecasca do caule, por
exemplo, as fibras de juta, rami, linho e piaçava. As fibras de folha são extraídas das folhas
dos vegetais, tais como sisal, curauá, abacaxi, bananeira e palma. As fibras de superfície
formam uma camada protetora de caules, folhas, frutos e sementes das plantas, como as fibras
de açaí, coco e as fibras de algodão. Os principais componentes das fibras são celulose,
hemicelulose, lignina e pectina.
As principais vantagens das fibras vegetais em relação às fibras manufaturadas são:
abundância, baixo custo, baixa densidade, boas propriedades específicas, facilidade de
obtenção e manuseio, não-tóxicas, baixa abrasão de equipamentos e moldes, absorção de
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dióxido de carbono do meio-ambiente, biodegradabilidade, e o aspecto ecológico e renovável.
Por outro lado, também possuem desvantagens que prejudicam a sua aplicação em muitas
situações e ambientes, como por exemplo: alta absorção de umidade, alta variação de
propriedades, baixa resistência a micro-organismos e baixa estabilidade térmica. Apesar das
propriedades mecânicas das fibras vegetais serem muito inferiores às de fibras manufaturadas,
sua densidade é aproximadamente metade da fibra de vidro (SILVA, 2003).
Os materiais compósitos estruturais aparecem como importante campo para utilização
destas fibras como reforço em matrizes poliméricas termorrígidas ou termoplásticas em
substituição às fibras manufaturadas.

3.2.1.1 Fibra da folha de sisal

Sisal é uma fibra vegetal extraída da folha de uma planta, cuja descrição botânica é
Agave sisalana (Fotografia 1). Esta planta é uma espécie nativa da península de Yucatan, no
México e mundialmente, a fibra e a planta são conhecidas pelo nome de sisal.

Fotografia 1- Agave Sisalana

Fonte: Autor
Quadro 1 – Características e propriedades da fibra de sisal

Comprimento da fibra Fibra técnica: 60 a 120 cm
Fibra Elementar: 2,5 a 3,0mm
Pureza
Ótima
Cor
Branca creme até quase amarela, brilhante.
Brilho
Superfície lustosa
Toque
Duro
Densidade
1,50 g/cm3
Higroscopicidade
Tolerância de umidade combinada de 14%
Fonte: LADCHUMANANANDSIVAM, 2005.
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3.2.1.2 Produção de Sisal no Brasil

No Brasil as primeiras mudas foram introduzidas na Bahia em 1903, difundindo-se
pela região Nordeste, devido às condições climáticas; sendo cultivado na Paraíba,
Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.
O Brasil produz mais de 50% da produção mundial de sisal, sendo um dos principais
países produtores do mundo. Além disso, o Brasil continua sendo o maior exportador dentro
do ranking mundial. Estima-se que mais de 80% da produção nacional de sisal são exportadas
para mais de 50 países, sendo os principais importadores: os Estados Unidos, a China, o
México e Portugal. Em termos de produção são concorrentes do Brasil, a China e a Tanzânia.
Atualmente, a procura por sisal, sobretudo pelo mercado externo, encontra-se em alta,
sinalizando situações favoráveis para o setor produtivo brasileiro (CONAB, 2010).
Gráfico 1 – Percentual de produção de sisal no Brasil

Fonte: CONAB, 2010.

3.2.1.3 Produção de sisal no Rio Grande do Norte

A produção de sisal no Rio Grande do Norte se concentra em propriedades de
agricultores familiares. As principais microrregiões produtoras de sisal no Estado do Rio
Grande do Norte estão localizadas em Baixa Verde, Borborema Potiguar e no Litoral Norte.
Na região do Mato Grande, os principais produtores são os municípios de João
Câmara, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Jandaíra e Touros.
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Na região do Trairi, os principais produtores são os municípios de Coronel Ezequiel e
Jaçanã.
Mais de 60% das áreas cultivadas com sisal concentram-se na região de João Câmara.
Mesmo assim, a produtividade média do sisal bruto no Rio Grande do Norte é de 569/kg/ha,
contra 881/kg/ha da média nacional.

3.2.1.4 Cultivo e corte das folhas de sisal

O sisal é uma planta própria para cultivo em climas tropical e subtropical. O cultivo da
planta é feito de maneira muito simples na região Nordeste do Brasil, já que é uma cultura
pouco exigente. Após o plantio, o sisal só estará pronto para a colheita após 5 a 6 anos. Os
tratos culturais são resumidos a capina e a erradicação dos brotos, também chamados de
“filhotes”. O corte é feito manualmente com foice ou faca, bem rente ao tronco, com cuidado
de deixar entre 12 a 18 folhas por planta (Fotografia 2) e o corte poderá ser feito várias vezes
ao ano (LADCHUMANANANDSIVAM, 2005).
As folhas possuem de 1,0 a 1,5 m de comprimento e as fibras estão no cerne da folha,
que contêm de 3 a 5 % de fibras. Cada folha pesa cerca de 1 kg. Dependendo do solo a planta
pode durar até 25 anos.
Fotografia 2 – Corte e colheita das folhas de sisal

Fonte: CONAB, 2010.
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3.2.1.5 Obtenção das fibras de sisal

O desfibramento é realizado logo após o corte (Fotografia 3), pois a armazenagem
provoca rápida putrefação, prejudicando a qualidade das fibras, principalmente seu brilho e
resistência. O desfibramento é o processo em que se separa a polpa das fibras, raspando as
folhas mecanicamente (Fotografia 4), com ajuda de um jato de água. Quando se procede a
extração, as fibras surgem em forma de feixes, variando o comprimento desde 40 cm até 200
cm. As fibras são rígidas, inflexíveis, apresentam superior resistência em comparação às
demais fibras naturais, além de boa durabilidade. Após essa fase, as fibras são secas ao ar
livre (Fotografia 5) e após a secagem é feita outra limpeza, mecanicamente com escovas para
deixar as fibras aptas para o processo de fiação.

Fotografia 3 - Desfibramento das folhas de sisal

Fonte: CONAB, 2010.
Fotografia 4– Fibras de sisal após o desfibramento

Fonte: CONAB, 2010.
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Fotografia 5– Secagem das fibras de sisal

Fonte: CONAB, 2010.

As fibras de sisal, assim como as demais fibras lignocelulósicas, são constituídas de
celulose, hemicelulose, lignina, pectina, cera e substâncias solúveis em água, sendo os três
primeiros componentes mencionados, os principais responsáveis pelas propriedades físicas
das fibras.

3.3 MATRIZES POLIMÉRICAS

As matrizes poliméricas têm como principal propósito transferir as tensões impostas
ao material compósito para as fibras, além de servir como suporte e proteção das mesmas.
Geralmente, em compósitos são utilizadas matrizes de resinas termofixas, pois possuem boas
propriedades mecânicas e estabilidade dimensional, além de serem facilmente processáveis.
Elas são ainda resistentes a ataques químicos e possuem elevada resistência térmica.
A matriz possui três funções principais que são:


proteger a superfície da fibra de danos por abrasão, os quais levariam a fratura;



aderir à superfície da fibra de tal forma que a força aplicada seja transferida a mesma;



separar as fibras entre si de maneira que as trincas transversais não possam se propagar

de uma fibra à sua vizinha.
Os polímeros de estrutura tridimensional formam moléculas rígidas de pesos
moleculares não muito altos que produzem substâncias duras denominadas resinas. As resinas
são divididas em naturais, sintéticas e vegetais.
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3.3.1 Resinas termoplásticas

São resinas que sofrem fácil alteração em seu estado físico quando sob o efeito de
calor ou pressão. Ao contrário das termofixas, sua secagem é reversível. São compostos com
cadeias carbônicas lineares. Ou melhor, uma resina termoplástica tem estrutura molecular
linear, que amolece repetidamente quando aquecida em direção ao seu ponto de fusão e
endurece quando resfriada. Como exemplos de resina termoplástica para compósitos, temos
polipropileno (PP), polietileno (PE), poliestireno (PS), ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno),
poliamida (PA), policarbonato (PC), poliéster (PES).

3.3.2 Resinas termofixas

São resinas que sob o efeito do calor se polimerizam, ocorrendo um processo
irreversível, ou seja, não são capazes de se tornarem fluidas, pois durante o processo de cura
que é normalmente exotérmico, sofrem reações químicas irreversíveis, com a formação de
uma grande quantidade de ligações cruzadas (ligações covalentes), tornando-se rígida,
infusível e insolúvel.
Na atualidade, os polímeros termofixos (resinas) têm sido empregados para uso
estrutural em materiais compósitos por apresentarem algumas vantagens em relação aos
termoplásticos, tais como resistência à fluência e à deformação sob carregamento, alta
estabilidade dimensional, boas propriedades de isolamento térmico, elétrico e elevada rigidez.

3.3.2.1 Resinas epóxi

A palavra epóxi deriva do grego EP (entre) e do inglês OXI (oxigênio) e, literalmente,
significa oxigênio entre carbonos. Em outras palavras, corresponde a um grupo constituído
por átomos de oxigênio unidos por meio de uma ligação covalente simples a dois átomos de
carbono. Quimicamente, define-se epóxi (ou resina epoxídica) como polímeros de alto
desempenho caracterizados pela presença de pelo menos dois anéis de três membros
conhecidos como epóxi, epóxido, oxirano ou etano epóxi.
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Figura 1 – Fórmula geral do anel epóxi

Fonte: SILAEX, 2012.

A resina epóxi mais utilizada é o éter de diglicidil bisfenol A (DGEBA). O resultado
desta reação é um polímero de cadeia longa constituída de grupos epoxídicos em suas
extremidades.
As resinas epóxi são utilizadas em manutenção industrial e como adesivos, solda a
frio, anticorrosivo, revestimento com resistência química, etc. Na construção civil elas são
utilizadas para reconstituição de concreto, adesão de concreto novo com velho, remenda de
trincas e fissuras, junta de dilatação e rejunte piso industrial monolítico. Além de uso como
adesivos nas indústrias eletrônicas e na construção civil, as resinas epóxi também são
utilizadas como adesivos de metais e madeiras para colagem automotivas, naval, lazer (ex.:
barcos, móveis, aeronaves, estruturas, aeromodelismo etc.) e onde houver necessidade de um
adesivo termofixo de grande poder aderente, com boa resistência química, térmica e mecânica
(SILAEX, 2012).
Figura 2 – Resina epóxi Bisfenol A (DIGLICIDIL ÉTER DE BISFENOL A )

Fonte: SILAEX, 2012.

As resinas epóxi líquidas são muito utilizadas em laminados de fibra manufaturadas
como a de vidro, carbono, kevlar e também com fibras naturais como juta, sisal, algodão,
entre outras. Devido a sua alta resistência mecânica e química, ela é utilizada em compósitos
avançados nos quais as resinas convencionais de laminação, como os poliésteres insaturados,
não atendem as propriedades necessárias. São muito utilizados em tubulações, tanques,
aeronaves, embarcações, veículos de alto desempenho, artigos esportivos, revestimentos
especiais, etc.
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Devido as suas características de alta resistência mecânica e estabilidade dimensional,
elas são usadas na confecção de protótipos, modelos e moldes com muita rapidez, com um
custo muito inferior a moldes metálicos. Possuem boa resistência à abrasão, impacto e podem
ser moldados a frio.

3.3.2.2 Agentes de cura para resinas epóxi (Endurecedores)

Para que ocorra a cura do epóxi (polimerização), é necessário adicionar agentes de
cura. O agente de cura deve ser bem selecionado porque afeta a resistência química, as
propriedades físicas e a resistência térmica da formulação curada. O agente de cura determina
o tipo de ligação química formada e o grau de ligações cruzadas, o calor necessário durante o
ciclo de cura e o tempo de gel.
As resinas epóxi podem ser curadas com vários agentes de cura, também chamados de
endurecedores, conforme as necessidades de cura e produto final, que são listados abaixo:


aminas alifáticas;



aduto de amina;



poliamidas;



aminas cicloalifáticas;



anidridos;



aminas aromáticas;



polissulfetos e outros.

3.4 MATERIAIS COMPÓSITOS POLIMÉRICOS

3.4.1 Definição

Compósitos são sistemas de materiais resultantes da combinação de dois ou mais
constituintes que diferem na forma, composição química e são insolúveis um no outro. Nos
compósitos poliméricos com reforço, normalmente, um componente que é uma fibra têxtil,
tais como fibra de vidro, poliéster, polietileno, polipropileno, Kevlar ou carbono, atuando
como reforço que oferece ao material a sua resistência tensil. O outro componente é
frequentemente uma resina, que pode ser termofixa ou termoplástica, cuja função é aderir à
fibra, atuando como matriz (LADCHUMANANANDASIVAM, 2006).
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Devido às vantagens dos polímeros em relação aos demais materiais, como fácil
processamento, baixo custo, alta produtividade e versatilidade, os compósitos de matriz
polimérica têm encontrado um grande número de aplicações, variando desde as indústrias
aeroespacial e automotiva, passando por aplicações militares e construção civil. Esta
diversidade de aplicações se deve ao grande número de combinações possíveis existentes
quando se mistura um material de reforço em matrizes poliméricas. Pode-se considerar que as
futuras aplicações dos materiais compósitos poliméricos serão limitadas exclusivamente pela
criatividade individual e pelos interesses das sociedades em explorar esta área.
Os materiais empregados como agentes de reforço, na preparação de compósitos de
matriz polimérica podem ser classificados como reforço particulado ou reforço fibroso, No
primeiro caso pode não ocorrer mudança significativa nas propriedades do material final,
quando comparado à matriz polimérica. O material particulado atua mais como enchimento,
com a finalidade de diminuir o custo de produção do compósito, do que como um material de
reforço. Por outro lado, a utilização do reforço fibroso normalmente promove aumento
significativo da resistência mecânica e na rigidez das matrizes poliméricas. Os compósitos
reforçados com materiais fibrosos normalmente são preparados a partir de fibras de alto
módulo de elasticidade e resistência mecânica, embutidas ou ligadas na matriz com interfaces
distintas entre elas. Em geral, as fibras são os principais membros de solicitação mecânica,
enquanto a vizinhança da matriz as mantém na localização e direção desejada, agindo como
um transportador médio de carga e protegendo as fibras de danos ambientais. Assim, fibras e
matriz conservam suas identidades química e física, produzindo uma combinação de
propriedades que não podem ser conseguidas com um dos componentes sozinhos.
Observa-se no Fluxograma 2, uma proposta de classificação dada por LEVY NETO e
PARDINI (2006).
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Fluxograma 2 – Esquema de classificação para vários tipos de compósitos

Fonte: LEVY NETO e PARDINI, 2006.

3.5 ENSAIOS MECÂNICOS EM COMPÓSITOS

3.5.1 Propriedades mecânicas dos materiais compósitos

Dentre as propriedades mecânicas de maior interesse no estudo de materiais
compósitos a serem analisados nesta pesquisa estão a resistência à tração e à flexão, obtidos
através dos ensaios mecânicos de tração e de flexão em três pontos.
As propriedades mecânicas dos compósitos reforçados com fibras estão diretamente
relacionadas com o tipo, quantidade e direção do reforço, sendo que, o comportamento da
fibra exerce uma função bastante relevante com relação às propriedades do material, no qual,
a maior parcela de carga será suportada pela fibra, aumentando assim a resistência mecânica
do material, principalmente se as fibras estiverem na direção de aplicação do esforço.
A utilização de filamentos de comprimento contínuo é a maneira mais eficaz de se
promover o empacotamento adequado das fibras empregadas como reforço em compósitos.
Supondo que fibras de seção cruzada circular, ou seja, fibras que “se tocam” umas as outras
estejam empacotadas formando um hexágono regular fechado ideal (Figura 3), a fração
volumétrica de fibras Vf .
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Figura 3 – Arranjo hexagonal das fibras

Fonte: CALLISTER, 2008.

A fração volumétrica de fibras Vf é obtida sabendo a massa M constituinte e a
densidade da resina ρr, a partir da relação:


M c  M si 
V f  Vc 
 / Vc
r



Eq.(1)

Onde:
Vc : Volume do compósito;
Mc : Massa do compósito;
Msi : Massa do sisal.

As propriedades de compósitos onde as fibras estão alinhadas em uma única direção
serão claramente anisotrópicas. A resistência, rigidez, expansão térmica e condutividade
elétrica terão valores totalmente diferentes nas direções paralela e perpendicular ao
alinhamento das fibras.
As propriedades mecânicas dos compósitos reforçados com fibras dependem de alguns
fatores, tais como:


orientação das fibras,



comprimento,



distribuição,



interação matriz/fibra,



fração volumétrica dos componentes da mistura e,



Composição química da matriz e das fibras.

3.5.1.1 Efeito do reforço pela adição de fibras contínuas – Módulo de Young longitudinal

Em carregamento longitudinal, num compósito de fibras contínuas onde a adesão entre
matriz e reforço é ideal, pode-se assumir a igualdade de deformações de fibras e matriz.
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Onde:

são as deformações do compósito, da fibra e da matriz.

O módulo de elasticidade é obtido através da inclinação da curva de tensão contra
deformação à baixas porcentagens de deformação, ou seja, até 0,2 % de deformação. O
módulo é uma propriedade aditiva, ou seja, com o aumento da quantidade de fibras, há um
aumento linear no valor do módulo. O tratamento teórico mais frequentemente utilizado para
prever tais propriedades é a chamada “Regra de Mistura”, onde numa primeira aproximação o
módulo longitudinal e a resistência à tração do compósito na direção paralela às fibras são
dados pela equação:
Eq. (2)
Eq. (3)

,

e

polimérica;

e

são respectivamente os módulos do compósito, da fibra e da matriz
são as resistências à tração do compósito e da fibra;

matriz na deformação máxima da fibra e

é a tensão da

é a fração em volume da fibra. Essas equações

são validas para fibras longas, todas alinhadas em uma única direção e ensaiadas na direção
do alinhamento.

3.5.1.2 Interface fibra/matriz

A estrutura e as propriedades da interface matriz/fibra influenciam significativamente
nas propriedades finais do material compósito. A boa adesão interfacial aumenta a
transmissão de tensão da matriz para a fibra, aumentando o desempenho mecânico do
compósito. Caso não haja esta interação, o material estará sujeito a falhas catastróficas, como
por exemplo, propagação de trincas em maiores escalas. Este fato influencia diretamente na
escolha dos materiais a serem empregados na composição do compósito, porque a
combinação de quaisquer fases nem sempre resultará na boa interação da matriz/fibra. (ALQURESHI, 1988).

3.5.1.3 Mecanismos de falha

Um dos métodos de se caracterizar as propriedades mecânicas dos materiais
compósitos é a análise dos mecanismos de falha. Usualmente, a fratura não ocorre de forma
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catastrófica, tendendo a ser progressiva, com falhas subcríticas dispersas ao longo do material,
constituindo-se assim numa vantagem. A caracterização das propriedades mecânicas de
materiais compósitos não é uma tarefa simples. Os mecanismos de falha local que podem
ocorrer durante a fratura de um compósito com fibras são:


arrancamento das fibras;



efeito denominado como ponte de fibras, em que as superfícies de uma trinca são
interligadas por fibras;



deslocamento interfacial matriz/fibras, seguido da ruptura das fibras;



ruptura das fibras;



trincamento da matriz.
Figura 4 – Mecanismos de falhas em compósitos reforçados com fibras contínuas e orientadas

Fonte : AL-QURESHI, 2002.

3.5.2 Ensaio de tração

O ensaio estático de tração é um dos testes mais comuns utilizados para avaliar
materiais. Em sua forma mais simples, o teste de tração consiste em fixar os extremos opostos
de um corpo-de-prova a uma estrutura de carga de uma máquina de teste. Em seguida, uma
força de tração é aplicada pela máquina, resultando em uma deformação gradual e eventual
fratura do corpo-de-prova. Durante esse processo, dados de deformação e força são obtidos,
sendo medidas quantitativas de quanto o material se deforma sob a aplicação de força.
Quando realizado adequadamente, o teste de tração resulta em dados de tensão – deformação,
que podem quantificar propriedades mecânicas importantes de um material, como por
exemplo, o módulo de elasticidade (E). Essas características do teste de tração são usadas para
o controle de especificações técnicas e de requisitos de qualidade de projetos e de produção,
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para avaliar o desempenho de materiais estruturais e para apoiar o desenvolvimento de
processos e produtos (SHACKELFORD, 2008).
Durante ensaios de tração, a força aplicada no corpo-de-prova e a deformação da peça
são medidas simultaneamente. O ensaio de tração longitudinal apresenta uma maior
concentração de esforços nas fibras de reforço, que estão alinhadas no sentido de
carregamento da máquina. Com a aplicação da carga, as deformações que ocorrem no corpode-prova são uniformemente distribuídas, pelo menos até atingir a carga máxima permitindo
medir satisfatoriamente a resistência do laminado.
Para compósitos de fibras longas e alinhadas, a força que traciona o conjunto é o
somatório das tensões que atuam na seção, multiplicadas pelas suas respectivas áreas. Neste
caso, a área relativa de cada componente é idêntica ao seu volume relativo, pois estes
possuem o mesmo comprimento na direção longitudinal. Então:

Como:
e
Logo, de acordo com a equação 3:

Onde:
f: Fração volumétrica de fibras;
f: Resistência da fibra;
m: Resistência da matriz;
c: Resistência do compósito;
ɛc: Deformação do compósito;
Ec: Módulo de elasticidade do compósito;
Af, Am, At: Área da fibra, matriz e área transversal do compósito.

Durante os ensaios, a deformação fica confinada a região central, mais estreita do
corpo de prova, que possui uma seção reta uniforme ao longo do seu comprimento. O corpo
de prova é preso pelas suas extremidades nas garras de fixação do dispositivo de testes. A
máquina de ensaios de tração alonga o corpo de prova a uma taxa constante, e também mede
contínua e simultaneamente a carga e os alongamentos resultantes.
Para se calcular o módulo de elasticidade do compósito alinhado, usaremos a equação
2:
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Onde E é o módulo de elasticidade (GPa),
No entanto, é importante lembrar que a tensão de engenharia é definida pela relação
(equação).
Eq. (4)
Onde:
= Tensão;
F= Força aplicada;
A= Área da seção do corpo de prova onde a força é diretamente aplicada.
O Módulo de elasticidade (MOE) é calculado através da equação :

Eq. (5)

Onde:
E = Módulo de elasticidade;
= Tensão;
ɛ = Deformação.
Figura 5 – Curva tensão x deformação do ensaio de tração

Fonte: RIBEIRO, 2011.
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3.5.3 Ensaio de flexão em três pontos

O ensaio de flexão foi adotado com o objetivo de ser utilizado em materiais frágeis
para determinar a tensão e flecha de ruptura, e também permitir avaliar outras propriedades
mecânicas, como o módulo de elasticidade à flexão.
O ensaio de flexão em três pontos consiste na aplicação de uma carga no centro de um
corpo de prova apoiado em dois pontos (Figura 6). A carga aplicada aumenta lentamente até a
ruptura do corpo de prova. A resposta do ensaio consiste no valor da carga aplicada versus o
deslocamento do ponto central. O valor da carga obtido varia conforme o material seja dúctil
ou frágil. No caso de materiais dúcteis considera-se a força obtida no limite de elasticidade.
Quando se trata de materiais frágeis, considera-se a força registrada no limite de ruptura
(RIBEIRO, 2011).
Figura 6 – Esquema do ensaio de flexão em três pontos

Fonte: Desenho baseado na norma ASTM D790
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Será descrito nesta seção, as técnicas e os procedimentos utilizados para desenvolver a
parte experimental da pesquisa apresentada nesta dissertação. Primeiramente, serão descritos
o sistema utilizado para fabricação do compósito reforçado com fibra de sisal, os
procedimentos e os materiais de preparação. Em seguida, serão apresentados os métodos
usados para caracterizar as propriedades mecânicas, estruturais, macroestruturais dos
compósitos.
Os compósitos foram produzidos no Laboratório Químico Têxtil do Departamento de
Engenharia Têxtil da UFRN, localizado no bloco 19 do Núcleo Industrial de Tecnologia
(NIT)

4.1 MATERIAIS

4.1.1 Fibras de sisal

As fibras de Sisal (SI) foram desfibradas no Laboratório de Química Têxtil e
submetidas à pré-cardagem para paralelizar as fibras (Fotografia 6 e 7). Após a paralelização
das fibras, as mesmas foram cortadas uniformemente com o comprimento pré-determinado de
35 cm.

Fotografia 6 - Sisal desfibrada sem tratamento

Fonte: Autor
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Fotografia 7 - Fibras de Sisal com comprimento de 35 cm

Fonte: Autor

4.1.2 Adesivo estrutural a base de resina epóxi

As resinas epóxi em si não têm aplicação prática, o produto que se utiliza é obtido
através da mistura dos seus componentes: uma base, um endurecedor e uma carga mineral,
base calcária ou sílica. A resina e o endurecedor separados são estáveis e apresentam-se
normalmente sob a forma de líquidos de maior ou menor viscosidade. Uma vez misturados
entre si, inicia-se uma reação exotérmica que, uma vez finalizada, dá origem a um material
sólido.
A resina epóxi e o endurecedor, com o qual aquela tem que reagir para endurecer e
apresentar determinadas características constitui uma formulação epóxi. Das proporções em
que se misturam os componentes, e das características deles próprios dependem as
propriedades do produto final obtido.
Nas formulações podem ainda ser adicionados outros produtos, tais como cargas,
diluentes, flexibilizadores, pigmentos, etc., com a função de modificar algumas das
propriedades das formulações de base.
O adesivo usado na pesquisa foi o adesivo estrutural à base de resina epóxi SIKADUR
32, fabricado pela SIKA, de média viscosidade, bicomponente e de pega normal.
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Quadro 2 - Dados Técnicos da Resina SIKADUR 32
ASPECTO/COR
Cinza claro, média viscosidade.
COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina epóxi e poliamidas

DENSIDADE (25°C)

1,7 g/cm³ (A+B)

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Min. +10°/ Máx. +60°C

RESISTENCIA A COMPRESSÃO

1 dia; 60Mpa ( 25°; 50% u.r.a)
7 dias; 90Mpa ( 25°; 50% u.r.a)

RESISTÊNCIA A FLEXÃO

30-35 MPa

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO

18-20 MPa

MÓE À TRAÇÃO

2-3 GPa

TEMPO DE MANUSEIO

35 minutos (20°C; 50% u.r.a)

RAZÃO DE MISTURA

A: B = 2:1 (em peso)

CURA INICIAL

5 horas

CURA FINAL

7 dias
Fonte: www.sika.com.br

4.1.3 Hidróxido de sódio (NaOH)

Os tratamentos químicos convencionalmente realizados na superfície das fibras
lignocelulósicas visam a aumentar a higroscopicidade e a capacidade de interação das fibras
com a matriz na interfase, o que pode influir nas propriedades finais dos compósitos
reforçados com estas fibras.
Vários métodos podem ser utilizados para melhorar a adesão fibra/matriz nos
compósitos reforçados com fibras naturais. Atualmente, esta etapa é considerada de grande
importância no desenvolvimento destes materiais. Os métodos de modificação superficial
podem ser físicos ou químicos, de acordo com o modo com que é modificada a superfície da
fibra.
Na proposta do presente projeto foi escolhido o tratamento alcalino com solução de
NaOH a 0,06 mol/l. A importante modificação ocasionada por esse tratamento é o
rompimento da ligação de hidrogênio no grupo OH- presente na estrutura da fibra,
promovendo o aumento da rugosidade superficial, consequentemente maior adesão física ou
química.
Fibra

OH- + NaOH

Fibra

O-Na+ + H2O
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Esse tratamento remove certa quantidade de lignina, cera e óleos que encontram na
superfície externa da parede celular da fibra. A adição de solução aquosa de NaOH na fibra
promove a ionização do grupo OH-. Embora esse tratamento aumente a adesão com a matriz
polimérica, deve-se diminuir a concentração do hidróxido de sódio para não comprometer a
resistência da fibra.

4.1.4 Desmoldante

Os desmoldantes são agentes que, aplicados na superfície de moldes, evitam que a
peça moldada tenha aderência.
Os desmoldantes são muito variados, pois cada tipo de material usado na moldagem e
cada tipo de material usado na produção da peça moldada exigem que o desmoldante esteja de
acordo com suas características físicas e reações químicas. Os desmoldantes protegem os
moldes, reduzem os custos de limpeza, conferem um excelente acabamento às peças
fabricadas.
O desmoldante utilizado na pesquisa é formado por uma mistura de cera de carnaúba,
cera de abelha, parafina e solvente. Esse desmoldante é conhecido na indústria como "cera
desmoldante" e é usado nos processos de laminação com molde aberto.

4.1.4 Molde
O “Lossy” (molde com perdas) foi usinado em aço carbono seguindo as dimensões a
serem testadas. A amostra do compósito possui 300 mm x 20 mm x 4 mm (Fotografia 8 e 9).

Fotografia 8 - Base do molde

Fonte: Autor
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Fotografia 9 - Tampa do molde

Fonte: Autor

4.2 MÉTODOS

4.2.1 Processo de preparação para o tratamento alcalino das fibras de sisal (SI)

As fibras de sisal foram separadas e selecionadas manualmente, cardadas e cortadas
em comprimento predeterminado de 35 cm.
Inicialmente as fibras foram pesadas em balança digital modelo TECNAL, lavadas
com água destilada. Após essa etapa as fibras foram tratadas em solução de 0,06 mol/l de
NaOH em água destilada na máquina de cozimento em banho maria MARCONI, à
temperatura de 100°C, por 1 hora.
Calculando:

de água

Após o termino do tratamento alcalino, as fibras foram lavadas varias vezes com água
destilada, à temperatura ambiente, e tratada com uma solução de 2% ácido acético a frio por
15 minutos, para neutralização do restante de NaOH presente na fibra tratada.
Após o tratamento com ácido acético, as fibras foram lavadas com água destilada até
alcançar o pH entre 6 e 7 e secadas em temperatura ambiente.
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Quadro 3 – Aspectos das fibras após o tratamento alcalino

1. Aspecto das fibras após o tratamento

2. Fibras de Sisal secas
Fonte: Autor

4.2.2 Processo de preparação do compósito

Os procedimentos gerais para o alinhamento das fibras de sisal e preparação do molde
estão ilustrados na tabela.

Quadro 4 - Fases de paralelização das fibras

1.Cardagem e alinhamento das fibras de sisal;

3.

Molde

de

vidro

30x30

acondicionamento das fibras de sisal;

para

2. Medição para corte final (300 mm);

o

4.

Aplicação

compósito.
Fonte: Autor

do

agente

desmoldante

do
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4.2.2.1 Moldagem da amostra do compósito alinhado

A quantidade do adesivo epóxi e fibras de sisal foi preestabelecida visando alcançar
20% da fração volumétrica de fibras no compósito.
A fração volumétrica da fibra foi escolhida levando em consideração o volume da
fibra de sisal. A equação utilizada para o cálculo da fração volumétrica de fibras está descrita
no item 3.5.1 na página 32 deste trabalho. Como já mencionado, a partir da escolha da fração
volumétrica de fibras foi calculado as demais variáveis seguindo a expressão:


M c  M si 
V f  Vc 
 / Vc
r



Eq.(1)

Para o preparo da amostra do compósito de fibra de sisal e adesivo epóxi foram
necessários os seguintes elementos:


molde limpo e com desmoldante;



16,864g de adesivo epóxi preparado com 8,432g de endurecedor (Recomendação
do fabricante);



5,58g de fibras de sisal secas e tratadas (Para cada amostra).

A confecção das amostras dos compósitos foi feita de acordo com as seguintes etapas:
1- As fibras de sisal foram pesadas e divididas em duas partes iguais;
2- O preparo da resina e do endurecedor foram realizados seguindo as especificações
do fabricante em proporção 2:1;
3- Uma camada de resina foi aplicada no sentido do comprimento do molde
previamente coberto com cera desmoldante;
4- As fibras foram alinhadas unidirecionalmente dentro do molde e em seguida foi
colocada a segunda camada de resina;
5- Outra camada de fibras, alinhadas e paralelizadas, foi colocada, e em seguida foi
adicionada uma camada de resina.
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Fotografia 10 - Distribuição da resina no molde

Fonte: Autor
Fotografia 11 - Alinhamento das fibras no molde

Fonte: Autor
Fotografia 12 - Compósito pronto para o processo de cura

Fonte: Autor

Após a preparação das amostras, o molde foi fechado e parafusado. O processo de cura
ocorreu na temperatura de 25°C por 48h e as amostras foram removidas do molde e colocadas
em descanso para o processo de pós-cura por cinco dias.

4.2.2.2 Moldagem da amostra do compósito com configuração de sobreposição

As fibras de sisal foram cortadas em duas partes visando produzir sobreposição de
comprimento de 60 mm, conforme figura abaixo:
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Após essa etapa, foram pesadas as mesmas quantidades de fibras e resina utilizadas
para a confecção das amostras alinhadas.
Etapas para a produção do compósitos com sobreposição:
a) as fibras foram pesadas e divididas em duas partes iguais com o comprimento de
180 mm;
b) o preparo da resina e do endurecedor foi realizado seguindo as especificações do
fabricante em proporção 2:1;
c) uma camada de resina foi distribuída no sentido do comprimento do molde
previamente coberto com cera desmoldante;
d) o primeiro feixe de fibra foi alinhado, iniciando do sentido da direita para esquerda
do molde e depois foi colocada outra camada de resina fazendo a cobertura de 30
mm a partir da extremidade final do feixe;
e) após esta etapa foi colocado o outro feixe de fibras alinhado no sentido da
esquerda para a direita do molde para que fosse garantido o efeito da sobreposição
e depois a última camada de resina foi distribuída uniformemente.
Fotografia 13 - Esquema de sobreposição das fibras para compósito alinhado

Fonte: Autor

Após a preparação das amostras, o molde foi fechado e parafusado. O processo de cura
ocorreu na temperatura de 25°C por 48h e foi removido do molde e colocado em descanso
para o processo de pós-cura por cinco dias.
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Fotografia 14 - Feixe de fibras em sobreposição

Fonte: Autor
Fotografia 15 - Desmoldagem do compósito

Fonte: Autor

4.3 ENSAIOS MECÂNICOS

4.3.1 Ensaio de tração
O ensaio objetiva a determinar a resistência máxima à tração, a deformação e o
módulo de elasticidade do compósito. O equipamento utilizado foi a máquina de ensaio
universal modelo SHIMADZU AG – X 300KN. Os ensaios foram realizados em um ambiente
com temperatura de 25ºC, com velocidade de deslocamento 2 mm/mim, de acordo com a
norma ASTM D3039-10. Foram usados cinco corpos de provas alinhados e cinco com
configuração de sobreposição.
Para os corpos de prova com sobreposição devem ser observados os modos de ruptura,
para que depois seja feita uma classificação, usando a norma ASTM D 5573-99, que trata da
classificação dos modos de ruptura.
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Os principais tipos de superfícies de ruptura de acordo com a norma são: ruptura
coesiva, ruptura adesiva, ruptura por cisalhamento de camada fina da superfície do substrato,
ruptura por cisalhamento de camada profunda da superfície do substrato e ruptura pela falha
do corpo de prova do substrato. A Figura 7 ilustra na forma esquemática os modos de ruptura.

Figura 7 - Modos de ruptura - (a) ruptura adesiva, (b) ruptura coesiva, (c) ruptura por cisalhamento de camada
fina da superfície do substrato, (d) ruptura por cisalhamento de camada profunda da superfície do substrato e (e)
ruptura pela falha do corpo de prova do substrato.

Fonte: ASTM D 5573/99.
Fotografia 16 – Amostra submetida a ensaio de tração

Fonte: Autor
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Fotografia 17 – Fratura por tração no corpo de prova

Fonte: Autor

4.3.2 Ensaio de flexão

A norma utilizada para a realização deste teste foi a ASTM D 790-10.
O ensaio de flexão de três pontos foi realizado em máquina de ensaio universal
SHIMADZU AG – X 300KN seguindo recomendações da norma ASTM D790-10. Os
ensaios de flexão foram realizados para a determinação do módulo de elasticidade, tensão de
flexão e deflexão máxima do compósito. Foram utilizadas seis amostras com dimensões
300x20x4mm, distância entre apoios de 108 mm e taxa de velocidade de 3 mm/mim. Foram
usados cinco corpos de provas alinhados e cinco com configuração de sobreposição.

Fotografia 18 - Máquina de ensaios mecânicos ( flexão de três pontos)

Fonte: Autor
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Fotografia 19 - Ensaio de flexão no corpo de prova

Fonte: Autor

Para determinar a resistência à flexão máxima no compósito foi utilizada a equação, de
acordo com a fórmula 3 da norma.
Eq. (6)

Para o cálculo da taxa de deformação máxima e do módulo de elasticidade, foram
utilizadas respectivamente as fórmulas 5 e 6 da norma.

(

)

Eq. (7)

Eq. (8)

Onde:
σf – Resistência máxima nas fibras mais externas no meio do corpo de prova, em mm;
– Carga num dado ponto na curva carga-deformação, em N;
– Distância entre os apoios, em mm;
b – Largura do corpo de prova, em mm;
d – Espessura do corpo de prova, em mm;
m – Declividade da tangente na parte inicial da curva carga-deflexão em N/mm;
D – Deflexão no centro do corpo de prova;
ε – Deformação máxima em %;
E – Módulo de elasticidade a flexão.
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Fotografia 20 - Fratura por flexão

Fonte: Autor

4.3.3 Ensaio de tração na fibra de sisal

O ensaio de tração na fibra de sisal foi realizado no LABCONTROL (Laboratório de
Controle de Qualidade) do Departamento de Engenharia Têxtil da UFRN. A máquina
utilizada para os testes na fibra de sisal foi TENSOLAB 3000 MESDAN. Os ensaios foram
realizados em ambiente climatizado com controle de temperatura e umidade relativa (UR)
(21°C – 65%).
Os ensaios foram realizados de acordo com a norma ASTM D2256-10 e devido a
grande variabilidade de espessura da fibra de sisal foram usadas 10 fibras de sisal não tratadas
e 10 fibras tratadas com NaOH com comprimento de 300 mm.
Os testes foram conduzidos numa velocidade de 100 mm/min e a distancia entre as
garras foi de 100 mm.
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Fotografia 21 – Ensaio de tração na fibra de sisal

Fonte: Autor

4.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) COM ESPECTROSCOPIA
POR ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS-X (EDS)

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é utilizada na pesquisa básica e na
aplicada. Esta técnica permite a observação e a caracterização de diferentes tipos de materiais,
a partir da emissão e interação de feixes de elétrons sobre uma amostra, sendo possível
caracterizá-los do ponto de vista de sua morfologia e sua organização microestrutural.
A Espectroscopia por Energia dispersiva de Raios-X (EDS) é uma técnica analítica
usada para a análise elementar ou caracterização química de uma amostra. É uma das
variantes da espectroscopia por fluorescência de raios-X que se baseia na investigação de uma
amostra através de interações entre partículas ou radiação eletromagnética e matéria,
analisando os raios emitidos pela matéria em resposta à incidência de partículas carregadas.
Suas capacidades de caracterização são devidas, em grande parte ao princípio fundamental
que cada elemento tem, uma estrutura atômica única, de modo que os raios emitidos são
característicos desta estrutura que identificam o elemento.
O MEV apresenta intervalo bastante abrangente na sua escala de observação, variando
da ordem de grandeza de milímetro (mm) ao nanômetro (nm). Aliando a Espectrometria de
Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) com a Microscopia Eletrônica de Varredura foram
obtidos, além da determinação qualitativa, a determinação quantitativa da composição de uma
amostra. A utilização do MEV como técnica complementar mostra-se de grande importância e
versatilidade, tanto para o estudo da microestrutura, possibilitando a obtenção de imagens
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com alta resolução, como também o estudo de propriedades do material e sua análise química
(BOZZOLA, 1992).
As análises das fibras e das fraturas nos compósitos foram realizadas na máquina TM
3000 HITACHI.

Fotografia 22- MEV de bancada

Fonte: Autor

4.5 ENSAIOS DE ABSORÇÃO DE ÁGUA

O ensaio foi realizado de acordo com a norma ASTM D570.
Os corpos de prova foram secos em estufa por 24 horas a 50 ±3°C. Ao atingir
temperatura ambiente por 30 minutos, foram pesadas no estado seco em balança eletrônica
(Tecnal) e logo em seguida foram imersas em água destilada, mantidas a uma temperatura de
23 ± 1°C. Ao término de 24 horas, as amostras foram tiradas da água, secas com papel toalha,
pesadas e novamente colocadas na água. O processo se repetiu até que o peso da amostra
atingisse um valor constante, ou seja, até a saturação.
Para o cálculo da absorção de água, foi utilizada a equação 9.
Eq. (9)

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

52

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 MORFOLOGIA DA FIBRA DE SISAL
A folha da fibra de sisal é uma estrutura sanduíche que contém aproximadamente 700
– 1400 fibras com comprimento variando de 0,5 a 1,5 m (OKSMAN, 2002). Cada fibra
contém numerosas células individuais com cerca de 1-8 mm de comprimento e 6-10 μ m de
diâmetro. Cada célula individual é formada por quatro partes, parede primária, secundária
espessa (S1 e S2), terciária e o lúmen. As células são mantidas unidas por meio da lamela
média, que consiste de hemicelulose e lignina. O lúmen varia em tamanho, mas é usualmente
bem definido. Cada parede é formada por um conjunto de fibrilas unidas por lignina. Na
parede primária a fibrila tem uma estrutura reticulada. Na parede secundária exterior (S1) a
fibra é orientada em espirais que formam um ângulo de 40° com a direção longitudinal da
fibra. Na parede secundaria interna (S2), a fibrila tem um declive mais acentuado entre 18° e
25°. Fina e mais interna, a parede terciaria tem uma estrutura fibrilar paralela e próxima ao
lúmen.
As fibrilas são constituídas de micro-fibrilas com espessura aproximada de 20 nm,
composta de cadeias de moléculas de celulose com espessura de 0,7 nm. Essas cadeias são
unidas por meio de hemicelulose (GRAM, 1983).
Figura 8 – Estrutura da fibra de sisal: a) Micrografia da fibra de sisal; b) desenho esquemático de uma fibrocélula
individual; c) estrutura interna da parede da fibra.

Fonte: Adaptado de OKSMAN, 2002.
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5.2 TRATAMENTO ALCALINO DA FIBRA DE SISAL

Para entender a forma como a fibra de sisal reage ao ataque de agentes químicos é
importante entender sua composição química.
Tabela 1 – Composição química da fibra de sisal
Celulose
70%
Hemicelulose

12%

Lignina

10%

Pectina

6%

Graxas e gordura

2%

Fonte: GRAM, 1983.

A celulose (C6H10O5)n e um polímero derivado da glicose pertencente a uma família
de monossacarídeos que tem a mesma composição química.
A hemicelulose são polissacarídeos amorfos, muito similares ao açúcar, e raramente se
encontram na forma cristalina. A hemicelulose é quimicamente ligada ou parcialmente
misturada com as moléculas de celulose, apresentam um baixo grau de polimerização e são
solúveis em álcalis. De acordo com Gram (1983), a hemicelulose ocorre principalmente na
parede primaria da fibra e seu grau de polimerização na fibra de sisal esta entre 50 e 200.
A lignina é uma cadeia isotrópica e não cristalina fabricada de unidades de
fenilpropano, é encontrada na lamela média da fibra e nas paredes da fibrila. Lignina é um
valioso polímero fenólico que da a madeira sua cor marrom característica, sua densidade e
massa. Lignina é solúvel em soluções de cloreto de sódio (NaCl) e de sulfito de sódio
(Na2SO3). Seu grau de polimerização é 60, mas ela não pode ser quebrada em unidades
monoméricas menores porque, mesmo quando hidrolisada, é muito susceptível de oxidação.
Isto gera um problema para as fibras, visto que a lamela media é formada praticamente por
lignina (cerca de 70%).
As fibras de sisal estão sujeitas a deterioração devido a agentes biológicos, ao ataque
de ácidos e de substâncias alcalinas e a mineralização devido a migração do hidróxido de
cálcio (Ca(OH)2) para o lúmen das fibras.
Durante o tratamento alcalino acontece a quebra da cadeia polimérica de celulose pela
ação dos álcalis concentrados.

As reações entre os álcalis e a celulose dependem da

concentração, temperatura e tipo de álcali e do grau de polimerização da celulose. Para baixas
concentrações de álcali (ate 10% aproximadamente) é absorvida na superfície das fibrilas
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primarias (grupo de moléculas em forma cristalina) da celulose, não gerando muitas reações.
Assim, o tratamento alcalino geralmente é utilizado para tratar a superfície da fibra e permitir
melhor aderência fibra-matriz. Quando a hemicelulose é removida, a região interfibrilar fica
menos densa e menos rígida e deste modo torna as fibrilas mais capazes de se rearranjar ao
longo da direção da deformação de tração (GASSAN, 2002).
Imagem 1 – Micrografia da fibra de sisal sem tratamento

Imagem 2 – Micrografia da fibra de sisal com tratamento
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5.3 ESPECTROSCOPIA POR ENERGIA DISPERSIVA (EDS) NAS FIBRAS DE SISAL

As imagens seguintes ilustram as microscopias eletrônicas de varredura das fibras de
sisal sem tratamento e das fibras tratadas com NaOH a 0,06 mol.
Inicialmente foram realizadas as análises das fibras de sisal sem tratamento como
mostrado na Imagem 3.
Imagem 3 – Micrografias da fibra de sisal sem tratamento

Pela imagem 3, tem-se uma visão geral da superfície das fibras, onde pode-se perceber
a presença de células parênquima e de resíduos provenientes do processo de beneficiamento
das fibras. O mesmo pode ser visualizado com mais detalhes na imagem 3-A, para a qual se
fez uma análise de EDS com a finalidade de se identificar os elementos presentes e realizar
análises qualitativas.
Gráfico 2 – EDS da fibra de sisal não tratada
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A análise realizada na região espectral da amostra identificou a presença do magnésio
e potássio, que provavelmente são minerais existentes nos solos da cultura da planta (Agave
sisalana). Já a presença do cálcio pode está associada ao talco presente na luva do operador ou
mesmo problema no aparelho e amostra contaminada.
Pode-se ver na imagem 4, as fibras de sisal tratadas com 0,06 mol. de NaOH , onde
pode-se observar que houve remoção de algumas células parênquima quando comparados
com a imagem 3-A das fibras sem tratamento. O tratamento alcalino conduz a degradação do
feixe de fibras, produzindo fibras de menor diâmetro.
Pode-se perceber a presença de fissuras na região do feixe de fibras (como indicado
pela seta na imagem 4-A.) isto indica desagregação parcial do feixe. Pelas imagens
microscópicas 4-A, pode-se observar as relevantes degradações das fibras tratadas com
NaOH, de modo que certa integridade das fibras é mantida. Além disso, observa-se que as
superfícies das fibras apresentam-se menos rugosas e parecem estar mais “limpas”.
Imagem 4 – Micrografias da fibra de sisal com tratamento

Na imagem 4-B, observa-se a presença de partículas exógenas. Realizou-se uma
análise de EDS da região da fibra onde estas partículas se encontravam e caracterizaram-se os
elementos presentes nas fibras.
Os espectros mostram que o elemento presente em maior quantidade é o cálcio,
contém também em menor quantidade o silício. O alumínio que aparece no espectro é devido
provavelmente ao porta amostra utilizado.
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Gráfico 3 – EDS da fibra de sisal tratada

5.3 ENSAIOS DE TRAÇÃO NAS FIBRAS DE SISAL

Observa-se nos gráficos 4 e 5, os resultados do ensaio de tração nas fibras não tratadas
e tratadas. Estes ensaios foram realizados com o objetivo de avaliar o efeito do tratamento
alcalino na resistência à tração nas fibras.
Analisando os valores da resistência à tração nos gráficos 4 e 5, pode-se observar que
houve uma melhoria nos resultados. O gráfico 5 apresenta uma tendência mais homogênea,
demostrando que o tratamento alcalino eliminou algumas irregularidades melhorando as
propriedades mecânicas.

Gráfico 4 - Resultado do ensaio de tração nas fibras de sisal sem tratamento
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Gráfico 5 - Resultado do ensaio de tração nas fibras de sisal com tratamento
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O Gráfico 6 apresenta os valores dos módulos de elasticidade das fibras de sisal sem
tratamento e com tratamento. Analisando o gráfico, observa-se que as fibras tratadas
obtiveram melhores resultados do que as fibras não tratadas. Esse fato pode ser explicado pela
formação de novas ligações cruzadas, diminuição do diâmetro e do alongamento após o
tratamento alcalino.
Gráfico 6 – Módulo de elasticidades das fibras de sisal com tratamento e sem tratamento
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5.4 ENSAIOS DE TRAÇÃO NOS COMPÓSITOS

Neste ensaio foi possível observar o comportamento mecânico das amostras dos
compósitos alinhados e em sobreposição. Com os valores obtidos no ensaio de tração (força x
deslocamento) das cinco amostras de cada compósito foram calculadas e traçadas as curvas de
tensão x deformação. Através destes resultados obteve-se a resistência à tração máxima
(MPa), a deformação máxima (%) e o módulo de elasticidade (MPa).
As curvas do ensaio de tração nos compósitos alinhados são mostradas no gráfico
abaixo.
Gráfico 7 - Curva tensão x deformação dos compósitos Alinhados (CA)

A análise do gráfico 8, permite que seja calculado o módulo de elasticidade ou módulo
de Young. O módulo de elasticidade é medido pela razão entre a tensão e a deformação
relativa, dentro do limite elástico, em que a deformação é totalmente reversível e proporcional
à tensão.
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Para o cálculo do módulo de elasticidade teórico dos compósitos totalmente alinhados
com fibras longas, foi utilizado a equação 2, levando em consideração o módulo médio de
elasticidade da fibra, calculados com base nos valores obtidos através de ensaios
experimentais da fibra de sisal tratada e no valor do módulo de elasticidade fornecido pelo
fabricante da resina.
Para o cálculo do módulo de elasticidade experimental foi utilizado a equação 5, com
base nos valores resultante da curva do gráfico tensão x deformação.


Cálculo teórico do Módulo de elasticidade (MOE) do compósito

Sendo a fração volumétrica de fibras ( f) 20%.
Então:



Cálculo experimental do MOE resultante dentro do limite elástico

Como:

e

De acordo com o gráfico 4,

Logo:

Os valores de resistência e deformação máxima estão descritos na tabela 2 do anexo
A.
As curvas do ensaio de tração dos compósitos em sobreposição são mostrados no
gráfico 8, e os resultados dos cálculos do módulo de elasticidade, resistência máxima e
deformação máxima estão na tabela 3 e 4 do anexo A.
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Gráfico 8 - Curva tensão x deformação dos compósitos com sobreposição (CS)

As respostas mecânicas dos corpos de provas dos compósitos totalmente alinhados
dependem de diversos fatores, que vão desde o comportamento tensão-deformação das fases
fibra e matriz, frações volumétricas das fases até a direção a qual a carga é aplicada. Os
compósitos que possuem fibras alinhadas possuem uma alta anisotropia, ou seja, conforme a
direção em que o material é solicitado ele responde de uma maneira específica. Para a análise
do comportamento tensão-deformação considera-se a tensão aplicada na direção longitudinal,
que é a direção do alinhamento das fibras.
Como observado no formato das curvas dos gráficos 7 e 8, os corpos de provas de
sobreposição submetidos ao ensaio de tração apresentaram curvas características de materiais
quase dúcteis que sofrem escoamento na tensão máxima, com estricção seguida de
deformação plástica até a ruptura. Já os corpos de provas dos compósitos alinhados
apresentaram uma redução da ductilidade, em relação ao compósito de sobreposição. As
curvas do gráfico 7 indicam uma tendência de comportamento quase frágil.
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Fotografia 23 – CA após ensaio de tração

Fonte: Autor

O que foi observado após os ensaios de tração dos copos de prova alinhados e de
sobreposição é que a fratura se propaga das laterais para o interior. Isto significa que ocorreu
uma leve deformação plástica antes e durante a propagação da trinca.
Fotografia 24 – CS após ensaio de tração

Fonte: Autor

O gráfico 9 mostra a comparação das propriedades de resistência média à tração entre
os compósitos alinhados e de sobreposição. Os compósitos alinhados unidirecionalmente
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obtiveram um valor de 49,7 ± 4,04 MPa e os compósitos de sobreposição obtiveram o valor
de 39,3 ± 2,24 MPa.
Gráfico 9 – Resistencia média à tração

A partir do Gráfico 9, observa-se que os compósitos com fibras alinhadas possuem
maior resistência à tração, no entanto esta resistência deve-se à geometria, ao comprimento e
a orientação das fibras distribuídas na matriz. Quando comparadas com o Gráfico 7, as curvas
descrevem um comportamento mais fragilizado que corresponde ao comportamento da fibra.
Isto pode ser explicado que no compósito alinhado unidirecionalmente, quem possui
resistência maior é a fibra.
Quanto a resistência à tração do compósito de sobreposição observadas no Gráfico 9,
nota-se que existe uma diminuição quando comparado com o compósito alinhado. Isto pode
ser devido à falta de conectividade da fibra quando a junta sobreposta deixa a área de ligação
e esta área enfraquece o compósito. Nas extremidades, a resistência à tração é baixa, devido
ao fato de que a área sobreposta pode não ser suficiente para uma correta distribuição da
carga. Neste caso a fibra transfere a tensão para a matriz.
O Gráfico 10 mostra o módulo médio de elasticidade dos compósitos alinhados e de
sobreposição. O módulo de elasticidade à tração dos compósitos alinhados obteve o valor de
9,24 ± 0,52 GPa, e os compósitos de sobreposição obtiveram o valor de 10,48 ± 0,66 GPa.
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Gráfico 10 - Módulo médio de elasticidade à tração

O módulo de elasticidade demonstra a rigidez do material e quanto maior o módulo
menor será a deformação elástica resultante. Em compósitos alinhados as fibras dominam as
propriedades mecânicas do compósito em que o módulo de elasticidade iria ser altamente
influenciado pelas propriedades da fibra e da matriz. Como as propriedades das fibras têm
características únicas e próprias, o módulo de elasticidade não demonstrou tendências
específicas. Os resultados demonstrados nos gráficos podem ter sido consequências do
diâmetro da fibra de sisal que é bastante variável.
O gráfico 11 mostra a comparação entre o módulo de elasticidade calculado
teoricamente e os módulos médios de elasticidades calculados a partir dos resultados
experimentais dos compósitos alinhados e de sobreposição.
Gráfico 11 – Módulo de elasticidade teórico e experimental
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Analisando os valores do módulo de elasticidade teórico e experimental, observa-se
que os módulos dos compósitos analisados experimentalmente foram melhores, e dependendo
da aplicação o compósito pode ser aprimorado em técnicas de fabricação, melhorando suas
propriedades na tentativa de viabilizar o seu uso.
Sabendo que as fibras naturais são largamente utilizadas em várias aplicações que
exigem uma melhoria das propriedades mecânicas, torna-se importante que se faça uma
comparação das propriedades baseados em dados da literatura. No Quadro 5 é demostrado os
valores médios da resistência à tração, a fração volumétrica de fibras

dos compósitos

pesquisados por Towo e Ansell (2008) e Ribot (2011) sendo comparados com as propriedades
mecânicas dos compósitos estudados na pesquisa.
Quadro 5 – Comparação dos comportamentos mecânicos dos compósitos
COMPÓSITO/
TENSÃO
MOE
CONFIGURAÇÃO

MPa

GPa

%

331

-

63

Sisal/epóxi-Alinhado (Presente pesquisa)

49,7

9,24

20

Sisal/epóxi - Sobreposição 40mm (TOWO e

271

-

55

Kenaf/epóxi-Sobreposição 40mm (RIBOT)

43,99

6,5

70

Sisal/epóxi-Sobreposição 60 mm (Presente pesquisa)

39,3

10,48

20

Sisal/epóxi-Alinhado
(TOWO e ANSELL, 2008)

ANSELL, 2008)

Observa-se no Quadro 5, que as propriedades mecânicas dos compósitos estudados
pelos referidos autores apresentaram melhores resultados de resistência média à tração, isto
deve-se a elevação da fração volumétrica de fibras na composição do compósito. Comparando
os resultados dos compósitos alinhados, observa-se que o compósito estudado por Towo e
Ansell (2008), apresentou uma resistência média de 331 MPa, enquanto o compósito estudado
na pesquisa apresentou resistência média de 49,7 MPa. Como já discutido, este aumento
significativo da tensão ocorre devido ao arranjo de fibras estarem de forma alinhada
unidirecionalmente, pois nesse tipo de arranjo quem possui resistência maior é a fibra. Já para
os compósitos com configuração de sobreposição, deve-se levar em consideração a zona de
sobreposição, pois para Towo e Ansell (2008) e Ribot (2011), o aumento do comprimento de
sobreposição proporciona uma melhor distribuição de carga. Outro fato observado na tabela é
que quando menor a fração volumétrica de fibras melhor a tensão e melhor o módulo de
elasticidade, pois neste caso a fibra transfere as solicitações de carga para a matriz.
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5.5 ENSAIOS DE FLEXÃO EM TRÊS PONTOS

Gráfico 12 - Curva Tensão x Deflexão dos compósitos alinhados
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Para o cálculo do módulo de elasticidade à flexão dos compósitos com fibras alinhadas
e em sobreposição, foi usada a equação 8, que encontrou o valor de m para cada corpo de
prova que é a inclinação da tangente da reta da curva tensão x deflexão do gráfico 12 e 13.
Para o cálculo do módulo de elasticidade da curva A-1:

L= 108 mm; b= 20 mm; d= 4 mm e m=188,01 N/mm

Os resultados dos cálculos do módulo de elasticidade dos compósitos alinhados e em
sobreposição estão na tabela 5 e 6 do ANEXO B.
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Gráfico 13 - Curva Tensão x Deflexão dos compósitos de sobreposição
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O aumento da resistência à flexão demonstra uma melhor ligação entre as fibras e a
matriz. A resistência à flexão e módulo de elasticidade para os compósitos poliméricos
reforçados são altamente dependentes da força de ligação composta.
Analisando os gráficos 12 e 13 observa-se que os compósitos com configuração de
sobreposição tiveram resistências superiores aos compósitos alinhados, isto se deve ao fato de
que os compósitos sobrepostos possuem uma melhor distribuição de carga no centro da
aplicação da força, com duas zonas de dissipação de energia.
O Gráfico 14 mostra a resistência média à flexão dos compósitos alinhados e de
sobreposição. De acordo com as análises dos dados das tabelas 5 e 6 do ANEXO B observouse que os compósitos com configuração de sobreposição obteve o valor de 188,09 ±17,28
MPa. Os compósitos com fibras alinhadas unidirecionais obtiveram o valor de 138,7 ± 8,15
MPa.
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Gráfico 14 – Resistência média à Flexão
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Com relação ao módulo médio de elasticidade à flexão observado no Gráfico 15,
verifica-se que os compósitos com configuração de sobreposição teve o valor de 61,48 ± 8,25
GPa e os compósitos alinhados obtiveram o valor de 43,98 ± 8,04 GPa. Isto pode ser
explicado, devido à carga ser aplicada sobre o comprimento da sobreposição que tem maior
densidade de fibras, onde os compósitos tornam-se mais rígidos que é na região entre os
apoios.
Gráfico 15 – Módulo médio de Elasticidade à Flexão
MÓDULO MÉDIO DE ELASTICIDADE À FLEXÃO (GPa)
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O efeito da geometria do reforço no módulo de elasticidade à flexão pode ser avaliado
e comparado. O melhor desempenho foi dos compósitos com configuração de sobreposição
uma vez que possuem maior concentração de fibra no centro da aplicação da força em
sentidos opostos, contribuindo para uma maior transferência de carga.
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O efeito da configuração do reforço também fica evidente na análise do módulo de
elasticidade, como ocorreu nos ensaios de tração, onde o melhor desempenho foi dos
compósitos com fibras com configuração de sobreposição. Esta é, conhecidamente, a melhor
configuração de reforço para os testes de tração, pois quando as fibras estão alinhadas na
direção da tensão aplicada, a transferência de carga entre fibra e matriz é maximizada e
consequentemente terá o módulo de elasticidade maior.
Fazendo uma análise das propriedades de flexão dos compósitos estudados e
comparando com os resultados apresentados por Ribot (2011) no quadro 2, observa-se que no
ensaio de flexão em três pontos o aumento da área de sobreposição é muito importante para o
desempenho do compósito.
Quadro 6 – Comparação dos comportamentos mecânicos dos compósitos submetidos à flexão em três pontos
COMPÓSITO/
TENSÃO
MOE
CONFIGURAÇÃO

MPa

GPa

%

Kenaf/epóxi-Sobreposição 40 mm (RIBOT)

77,4

8,1

70

Sisal/epóxi-Sobreposição 60 mm (Presente

188,09

61,48

20

pesquisa)

5.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA NOS COMPÓSITOS

Foram realizadas análises de microscopia eletrônica de varredura das seções de fratura
dos compósitos após o ensaio de tração e flexão, com o objetivo de investigar a interação fibra
matriz, a ocorrência ou não do mecanismo de “pull out” (arrancamento de fibras da matriz
polimérica) e entender melhor como a configuração do reforço estavam influenciando as
propriedades mecânicas do material.
A Imagem 5 apresenta a micrografia da seção de fratura por tração no compósito
alinhado, onde pode ser observado que houve ruptura de fibras na região fraturada. Durante as
análises não foi identificado arrancamento de fibras, o que indica uma boa adesão entre o
reforço e a matriz.
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Imagem 5 – Micrografia da fratura do ensaio de tração no compósito alinhado (CA)

A Imagem 6 apresenta a micrografia da seção de fratura por tração no compósito com
configuração de sobreposição, onde pode ser observado que houve pouca ruptura nas fibras.
Este fenômeno pode ser justificado pelo efeito do comprimento da zona sobreposta, que, de
acordo com a norma ASTM D 5573-99 pode ter ocorrido apenas uma ruptura adesiva.
Também não foi identificado arrancamento de fibras, o que indica uma boa adesão entre o
reforço e a matriz.
Imagem 6 – Micrografia da fratura do ensaio de tração no compósito de sobreposição (CS)
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A imagem 7 apresenta a micrografia da seção de fratura por flexão no compósito
alinhado, onde pode ser observado algumas pontes de fibras, trincamento da matriz e fraturas
nas fibras seguidas de rupturas.
Imagem 7 – Micrografia da fratura do ensaio de flexão no compósito alinhado (CA)

A Imagem 8 apresenta a micrografia da seção de fratura por flexão no compósito com
configuração de sobreposição, onde pode ser observado fraturas e rupturas nas fibras. Durante
as análises não foi identificado trincamento na matriz, o que pode ser justificado pela
configuração do reforço na região de suporte de carga.
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Imagem 8 – Micrografia da fratura do ensaio de flexão no compósito de sobreposição

5.7 ENSAIOS DE ABSORÇÃO DE ÀGUA DOS COMPÓSITOS

Foram realizados os ensaios de absorção de água dos compósitos de resina epóxi com
fibras de sisal alinhadas unidirecionalmente e em sobreposição. Os resultados desses ensaios
serão apresentados na sequência, sendo mostrado o resultado de absorção de água após 24h de
imersão e o resultado acumulativo após 15 dias de imersão dos corpos de prova.
O Gráfico 16 apresenta o percentual de absorção de água dos compósitos após 24h de
imersão.
Fotografia 25 – Ensaio de absorção de água
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Gráfico 16 – Percentual de absorção de água após 24 horas
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No Gráfico 16 estão apresentados os valores (em porcentagem) da absorção de água
para os compósitos alinhados e em sobreposição. Analisando o histograma, observa-se que o
compósito alinhado unidirecionalmente foi o que mais absorveu água nas primeiras 24h de
imersão, a amostra apresentou 0,2% de absorção de água, enquanto o compósito de
sobreposição absorveu 0,13% de água.
O Gráfico 17 permite observar a cinética de absorção de água para os compósitos após
15 dias de imersão em água.
Gráfico 17 – Absorção de água após 15 dias
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Pela análise do Gráfico 17, pode-se perceber que o compósito com configuração de
sobreposição absorveu aproximadamente 17,3% menos de água que o compósito alinhado
unidirecionalmente. Esse fato pode ser explicado pela configuração das fibra nas amostras
submetidas ao ensaio de absorção. Outro fato importante é que a amostra não apresentou
nenhum inchamento durante o período do ensaio, o que pode ser justificado pela remoção
parcial da hemicelulose durante o tratamento alcalino e pela cadeia e elementos químicos
presentes na resina epóxi que a torna altamente hidrofóbica.
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6. CONCLUSÕES

Nesta pesquisa foram avaliadas as propriedades mecânicas de compósitos com fibras
alinhadas unidirecionalmente e em sobreposição. Com base nos resultados experimentais
pode-se destacar:
1. Os resultados dos testes de tração na fibra de sisal (Resistência e Módulo de
elasticidade) estão em conformidade com os dados contidos na literatura;
2. Os compósitos com fibras alinhadas unidirecionalmente e em sobreposição
possuem melhor desempenho que os fabricados com fibras descontínuas e
aleatórias;
3. Os compósitos com configuração de sobreposição possuem melhores módulos de
elasticidade na tração e na flexão em três pontos;
4. Os módulos de elasticidade à tração calculados experimentalmente foram maiores
que o módulo teórico;
5. Os compósitos totalmente alinhados demonstraram maiores resistência na tração;
6. Nas micrografias foi observado que houve uma boa adesão fibra/matriz, e que o
tratamento alcalino foi muito importante para a melhoria dos mecanismos de falhas;
7. Nos ensaios de absorção observou-se que o compósito absorveu pouca água e não
houve inchamento.
Estes resultados comprovam que existe a possibilidade de desenvolvimento de um
compósito à base de resina epóxi/fibra de sisal com boa resistência mecânica.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Como forma de continuar o trabalho desenvolvido no decorrer da elaboração da
presente dissertação, são em seguida feitas algumas sugestões de novos trabalhos a
desenvolver futuramente.
Avaliação do desempenho mecânico (tração, flexão, compressão, cisalhamento) de
compósitos produzidos com diferentes configurações de sobreposição utilizando diferentes
resinas epóxis com viscosidades diferentes, nanopartículas e a realização de ensaios de
envelhecimento.

77

REFERÊNCIAS
AL-QURESHI, H. A. Introdução aos materiais plásticos reforçados. UFSC, Florianópolis,
2002.
AL-QURESHI, H. A. Composite materials: Fabrication and Analysis. p.p. 3.2-3.3. ITA
(Instituto Tecnológico da Aeronáutica ), SP, 1988.
ASTM D 5573 – 99, “Standard Practice for Classifng Failure Modes in FiberReinforced-Plastic (FRP)”, In: 1994 Annual BooK of ASTM Standards, Vol.15.06,
American Society for Testing and Materials, Philadelphia, pp 456- 457 , 1994.
ASTM D 570-98 (2010). Standard Test Method for Water Absorption of plastics.
ASTM D 3039/D 3039/M – 00. Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer
Matrix Composite Materials. Reapproved 2006.
ASTM D2256 – 10. Standard Test Method for Tensile Properties of Yarns by the SingleStrand Method. ASTM International, 2013.
ASTM D 790 – 10 Standard Test Method for Flexural Properties of Unreinforcedand
Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials. 2010.
BRAGA, Roney A. Uma análise da utilização de fibra vegetal na indústria
automobilística. 2006. Monografia (Especialização em Engenharia Automotiva) – PUC MG,
Belo Horizonte.
BISANDA, E. T. N; ANSELL, M. P. Properties of Sisal-CNSL Composites. Journal of
material Science, Nº 27, p. 1690-1700; 1992.
BOZZOLA, John J., Russell, Lonnie D., Electron Microscopy. 2. ed. Jones and Bartlett
Publishers, Boston - USA (1992).
CÂNDIDO, G.M. Influência do condicionamento ambiental na resistência à delaminação
de borda livre em compósitos avançados. 2001, 234 f. Tese (Doutorado em Engenharia
Aeronáutica e Mecânica) - ITA. São José dos Campos, 2001.
CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. Rio de Janeiro:
LTC. 2008. 705 p.
CONAB. Sisal. Disponível em: http://www.conab.gov.br. Acessado em: 19/05/2012.

78

GASSAN, J.; BLEDZKI, A.K. Possibilities for improving the mechanical properties of
jute/epoxy composites by alkali treatment of fibres. Composites science and technology,
V.59, p.1303-1309, 1999.
GASSAN, J. A study of fibre and interface parameters affecting the fatigue behaviour of
natural fibre composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. V.33,
March 2002.
GIACOMINI, Nestor Pedro. Compósitos reforçados com fibras naturais para a indústria
automobilística. 168 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003.
GRAM, H.E. Durabilty of natural fibres in concrete, Swedish cement and concrete
research institute, Research Fo.1:83, Stockolm. 1983, 255p.
LADCHUMANANANDASIVAM, R. Apostila - Ciências dos Polímeros e Engenharia de
Fibras I, Capitulo 2, março, 2005,39p.
LADCHUMANANANDASIVAM, R.. Apostila - Ciências dos Polímeros e Engenharia de
Fibras II, p. 5 – 9, 2006.
NETO, F. L. e L. C. PARDINI. Compósitos estruturais: ciência e tecnologia. São Paulo:
Editora Edgard Blücher. 2006. 313 p.
OKSMAN, K.; WALLSTROM, L.; BERGLUND, L.; TOLEDO FILHO, R.D. Morphology
and mechanical properties of unidirectional sisal-epoxy composites. Journal Applied
Polymer Science, p.2358-2365, 2002.
RIBEIRO, L. M.. Estudo da flamabilidade e resistência à chama de compósito de
poliéster insaturado e fibra da folha de abacaxizeiro (PALF), 2011. Dissertação de
Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica) Universidade do Rio
Grande do Norte. Natal-RN
RIBOT, N. M. H., AHMAD, Z. and MUSTAFFA, N.K. (2011). Mechanical properties of
kenaf composite using co-cured in-line fiber joint. International Journal of Engineering
Science and Technology, 3(4): 3526-3534. .(ISI/Scopus, Impact factor 1.853).
SATYANARAYANA, K. G., G. G. C. ARIZAGA, et al. Biodegradable composites based
on lignocellulosic fibers--An overview. Progress in Polymer Science, v.34, n.9, p.982-1021.
2009.
SAMBORSKY, D. D.; MANDELL, J. F.; CAIRNS, D. S. Selection of reinforcing fabrics
for
wind
turbine
blades.
AIAA.
1999.
11p.
Disponível
em:
http://www.coe.montana.edu/composites/People/Publications/publications.htm. Acessado em:
25 de maio de 2012.

79

SHACKELFORD, James F. Ciências dos Materiais. Editora Prentice Hall, São Paulo, 2008.
SILAEX. Silaex química Ltda. 2006 – Disponível em: <http://www.silaex.com.br>.
Acessado em: 25 de maio de 2012.
SILVA, R. V. (2003). Compósito de Resina Poliuretano Derivada de Óleo de Mamona e
Fibras Vegetais. Tese (Doutorado). USP- São Carlos-SP.
TOWO, A. N. and ANSELL, M. P. (2008). Fatigue evaluation and dynamic mechanical
thermal analysis of sisal fibre-thermosetting resin composites. Composites Science and
Technology, 63(3-4), pp. 925-932.
WILCOX, W. W.; BOTSAI, E. E. e KUBLER, H. Wood as a building material: a guide for
designers and builders. John Wiley & Sons. New York, EUA, 1991. 215 p. ISBN: 0-47152722-10.
JONES FR. “Handbook of Polymer-Fibre Composites”. Longman Scientific & Technical,
Harlow, 1994.

i

ANEXO A
Tabela 2 – Valores de Resistência e Deformação Máxima à tração
CP
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
MÉDIA
DESVIO PADRÃO
MÁXIMO
MINIMO

TENSÃO MÁXIMA
MPa
53,661
55,873
46,024
44,5261
48,4606
49,70894
4,046448
55,873
44,5261

DEFORMAÇÃO MÁXIMA
%
0,60294
0,84028
0,60611
0,66378
0,94828
0,732278
0,1296016
0,94828
0,60294

Tabela 3 – Resultado dos cálculos do módulo de elasticidade à tração
CP
TENSÃO
DEFORMAÇÃO
MOE
MPa
%
GPa
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
MÉDIA
DESVIO PADRÃO
MÁXIMO
MÍNIMO

19,2514
15,5832
8,9534
18,4047
20,1196
16,46246
3,355328
20,1196
8,9534

0,1922
0,1289
0,0914
0,1745
0,212
0,1598
0,03972
0,212
0,0914

10,01
12,08
9,79
10,54
10
10,484
0,6608
12,08
9,79

Tabela 4 – Valores de Resistência e Deformação Máxima à tração
CP
TENSÃO MÁXIMA
DEFORMAÇÃO MÁXIMA
MPa
%
S-1
38,0574
0,81445
S-2
37,8794
0,58544
S-3
39,9909
0,62679
S-4
44,3522
0,76828
S-5
36,5774
0,68361
MÉDIA
39,37146
0,695714
DESVIO PADRÃO
2,240072
0,0765208
MÁXIMO
44,3522
0,81445
MINIMO
36,5774
0,58544

ii

ANEXO B
Tabela 5 – Resultado dos cálculos do módulo de elasticidade à flexão
CPs
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
MÉDIA
DESVIO PADRÃO
MÁXIMO
MÍNIMO

TENSÃO
Mpa
141,6206
123,2813
133,8394
149,7879
145,229
138,75164
8,153032
149,7879
123,2813

DEFLEXÃO
%
1,2551
0,8415
2,144
1,3659
1,9669
1,51468
0,432616
2,144
0,8415

MOE
Gpa
46,25
56,56
24,47
43,39
49,23
43,98
8,04
56,56
24,47

Tabela 6 – Resultado dos cálculos do módulo de elasticidade à flexão
CPs
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
MÉDIA
DESVIO PADRÃO
MÁXIMO
MÍNIMO

TENSÃO
MPa
214,4876
191,1737
201,8209
145,0509
187,9365
188,09392
17,280176
214,4876
145,0509

DEFLEXÃO
%
1,7823
1,9853
1,0517
1,8357
1,6106
1,65312
0,257576
1,9853
1,0517

MOE
GPa
69,85
68,26
67
51,13
51,2
61,488
8,2584
69,85
51,13

