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RESUMO 

 

A constante busca por alternativas sustentáveis tem merecido grande esforço dos 

pesquisadores na investigação e obtenção de novos materiais, motivando a escalada do 

desenvolvimento produtivo ecologicamente correto e apresentando soluções simples e 

práticas com rentabilidade econômica. Neste sentido, a utilização de materiais derivados de 

fontes renováveis naturais, vegetais, apresenta grande potencial de aplicabilidade para um 

desenvolvimento sustentável. Como material alternativo as fibras vegetais podem ser 

aplicadas para produção de uma gama de materiais compósitos amenizando o uso de materiais 

oriundos de fontes não renováveis Nesta tese foram utilizadas mantas de sisal para obtenção 

de um compósito tendo como matriz uma resina poliéster ortoftálica. As mantas foram 

submetidas a tratamento superficial, em água fervente, por 15 minutos. As mantas de fibras de 

sisal utilizadas tinham, respectivamente, 5%, 10% e 15% da massa do compósito. O 

compósito foi obtido e caracterizado mecânica e termicamente para as formulações 

escolhidas. Foram fabricadas várias placas do compósito para obtenção dos corpos de provas 

para os ensaios de caracterização obedecendo às normas pertinentes. Os compósitos obtidos 

apresentaram resistência mecânica de tração e flexão inferiores à da matriz, sendo viável sua 

utilização onde são requeridas baixas solicitações de carga. O resultado mais expressivo do 

compósito estudado deu-se para a absorção de energia de impacto, muito superior a da matriz 

utilizada. Outras propriedades de destaque foram a absorção em óleo e a densidade. Provou-se 

a viabilidade de obtenção do compósito para as três formulações estudadas C5, C10 e C15, 

sendo a mais viável a C10. Para demonstrar a viabilidade de utilização do compósito foram 

fabricados um relógio de parede, um banco, uma cadeira e uma prateleira, estruturas de baixas 

solicitações mecânicas. Concluiu-se que as mantas de sisal exerceram a função de carga no 

compósito. 

 

Palavras-chave: Compósitos poliméricos. Mantas de sisal. Resina poliéster ortoftálica. Meio 

ambiente.  



 

 

ABSTRACT 

 

The constant search for sustainable alternatives has earned great effort of researchers in 

research and obtaining new materials, encouraging the rise of eco-friendly productive 

development and providing simple and practical solutions to economic profitability. In this 

sense, the use of materials derived from natural renewable sources, vegetables, has great 

potential applicability to sustainable development. As alternative materials plant fibers can be 

applied to production of a range of composite materials easing the use of materials derived 

from non-renewable this thesis were sisal mats used for achieving a composite matrix having 

as one orthophthalic polyester resin. The webs were subjected to surface treatment in boiling 

water for 15 minutes. The webs of sisal fibers used were, respectively, 5%, 10% and 15% of 

the composite weight. The composite was obtained and characterized mechanically and 

thermally to the chosen formulations. several plates of the composite to obtain the body of 

evidence for the characterization tests complying with the relevant rules were made. The 

obtained composites showed strength tensile and bending lower than the array, so it can be 

used where are required low load requests. The most significant result of the composite 

studied given to the impact energy absorption, far superior to the matrix used. Other 

properties were highlighted in oil absorption, and density. It proved the feasibility of 

obtaining the composite for the three formulations studied C5, C10 and C15 being the most 

feasible to C10. To demonstrate the feasibility of using composite were made a wall clock, a 

bench, a chair and a shelf, low mechanical stress structures. It was concluded that the sisal 

rugs exercised the load function in the composite. 

 

Keywords: Polymeric composites. Sisal rugs. Polyester resin. Low requests. Environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO  

 

Atualmente existe uma real necessidade da atualização e produção de novos materiais 

de custo mais accessível e propriedades condizentes para utilização nos diversos seguimentos 

fabris, com durabilidade e aproveitamento competitivos com os produtos convencionais. 

A impaciente e constante preocupação com a melhor qualidade do meio ambiente, 

praticidade funcional, estética e economia, tem levado diversos seguimentos, no campo da 

ciência e pesquisa, ao estudo e desenvolvimento de novos materiais compósitos para várias 

aplicabilidades nos diversos seguimentos da indústria mundial, tais como, construção civil, 

automotiva, utensílios para decoração, movelaria, embalagens e paisagismo. 

A grande vantagem do desenvolvimento dos novos materiais é que a maioria vem da 

obtenção (extração) de grandes recursos renováveis obtidos na própria natureza, evitando 

assim impactos agressivos ao meio ambiente preservando-o. 

A obtenção e estudo de novos materiais compósitos têm apresentado bons resultados e 

aplicações diversas na indústria, sendo os materiais compósitos obtidos da combinação de 

uma matriz polimérica com uma fibra de vegetal, como curauá, abacaxi, sisal, juta, fibra de 

coco, fibra de bagaço de cana de açúcar (ARAÚJO, 2003 apud SILVA, 2014). 

A aplicabilidade das fibras vegetais é muito antiga, sendo utilizadas na confecção de 

cordas, artesanatos, utensílios pessoais, etc. Os diversos compósitos obtidos a partir de 

reforços com fibras naturais à base de celulose tem sido tema de grande número de 

publicações em periódicos científicos, devido a vários fatores de interesse técnico sócio 

cultural ambiental. (VASCONCELOS et al., 2009) 

Tais estudos científicos destacam a natureza biodegradável e renovável das fibras 

vegetais, tornando o novo modo de vida ambientalmente correta, buscando, desta maneira, 

com que tenhamos um relacionamento com o meio ambiente menos devastador onde o 

homem e a natureza convivam harmonicamente usufruindo das suas benesses. 

Devido à condição propicia climática existente em todas as regiões do Brasil e a 

condição da fácil obtenção de matéria-prima, renovável no seu plantio, o uso de fibras 

vegetais como reforço/carga na confecção de compósitos poliméricos tem sido objeto de 

pesquisa e grande aceitação na obtenção de novos materiais. Atualmente o mundo produtivo 

vive a dual realidade, “Redução de Custos X Respeito Ambiental”.  
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Tendo apresentado propriedades aceitáveis em repetidos ensaios mecânicos constatou-

se a viável praticidade apresentada, que se obtém em vários fatores de produção, estética, 

técnica, assim como destaque econômico da aplicação de materiais compósitos reforçados 

com fibras de origem vegetal, pela sua característica biodegradável e fácil renovação no meio 

ambiente com a sua plantação cíclica, condicionando-se assim, a sua utilização 

ambientalmente correta. 

Esta realidade tem se constatado na preocupação de melhor qualidade de vida dentro 

do contesto ambiental, assim trazendo aos ambientalistas, profissionais da indústria e 

profissionais da pesquisa, uma constante busca através do estudo e descobertas de novos 

materiais para produção de componentes e utensílios de aplicação e utilização humana. Neste 

sentido, a produção de materiais de baixo custo e biodegradável, provindo das fibras vegetais 

tem sido um avanço de grande significância. 

Entre a significante diversidade de fibras vegetais utilizadas como reforço para 

confecção de compósitos de poliméricos, depois de se analisar mediante a caracterização de 

suas propriedades mecânicas. 

O crescente uso de fibras naturais em substituição ou em composição com as fibras 

sintéticas tais como a de vidro, carbono, poliéster, poliamida, entre outras, demonstra e 

reforça a preocupação em se obter materiais que possuam propriedades exigidas sem agredir o 

meio ambiente. 

Dentro deste contexto, a fibra de vidro é a que mais vem sendo substituída, por ser de 

uma utilização mais ampla e de custo relativamente baixo, porém de alta agressividade ao 

meio ambiente e ao homem (MOTA, 2009). 

A crescente utilização dos compósitos poliméricos ocasionou um grande avanço 

tecnológico em diversas áreas da engenharia, como por exemplo, na indústria aero espacial, 

na automobilística, na náutica e na construção civil. 

Os compósitos são capazes de atender requisitos de projetos que muitas vezes não 

podem ser atendidos pelo material de engenharia tradicionalmente utilizado, como o aço e o 

alumínio. Elevada resistência especifica, elevado módulo especifico e ótima resistência 

química, são atrativos que os compósitos poliméricos oferecem frente aos materiais metálicos 

(LEITÃO, 2007). 

A aplicação estrutural, principalmente em peças de pouca solicitação mecânica, vem 

crescendo de forma singular, o que leva um crescente número de recentes pesquisadores a 

buscar novos materiais e a aperfeiçoar processos já existentes de obtenção de fibras e modos 

de fabricação e estruturas das mais diversas. 
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No Brasil, das fibras com maior aceitação no mercado estão as de sisal, curauá, 

algodão, linho, junta, rami, licuri, bananeira entre outras (MOTA, 2009). Estudos têm 

mostrado que as fibras celulósicas apresentam características peculiares que traz vantagens 

para sua aplicação, características como baixo custo, baixa densidade, biodegradabilidade, 

serem atóxicas e não abrasivas. 

Além disso, possuem boas propriedades térmicas, resistência especifica e alto modulo 

especifico, abundância e proveniência de fontes renováveis, além de poderem ser facilmente 

modificadas por agentes químicos, o que as tornam fortes candidatas em potencial para 

aplicações diversas nos segmentos industriais.  

A utilização da fibra de sisal como reforço/carga em matérias compósitos, na 

confecção de artigos artesanais, decorativos e componentes automotivos, proporciona uma 

considerável demanda funcional, fazendo que a potencialização do uso da fibra de sisal seja 

uma tendência estratégica para o desenvolvimento do Brasil, aja visto que o sisal é uma das 

poucas plantas que podem tornar produtivo o semiárido nordestino, proporcionando um 

grande número de postos de empregabilidade. 

O sisal dá origem à principal fibra dura produzida no mundo, contribuindo com, 

aproximadamente, 70% da produção comercial de todas as fibras desse tipo (FAO, 1996). No 

Nordeste do Brasil a exploração do sisal concentra-se no interior dos Estados da Bahia (87%), 

Paraíba (7,4%) e Rio Grande do Norte (5,2%). De acordo com Santos (2006), em áreas onde, 

geralmente, as condições de clima e solo são pouco favoráveis ou há escassas alternativas 

para a exploração de outras culturas que ofereçam resultados econômicos satisfatórios.  

A fibra do sisal, na forma bruta, beneficiada ou industrializada, representa importante 

fonte de divisas para esses Estados, por se tratar de um produto de exportação que gera divisas 

em torno de 80 milhões de dólares e, também, pela capacidade de gerar empregos, por meio 

de sua cadeia de serviços, que envolve as atividades de manutenção das lavouras, colheita, 

desfibramento, beneficiamento da fibra, industrialização e confecção de artesanato (SILVA e 

BELTRÃO, 1999). 

A exploração do sisal concentra-se, geralmente, em áreas de pequenos produtores, 

com predomínio do trabalho familiar, sendo, portanto, importante agente de fixação do 

homem à região semiárida nordestina; serve também como atividade de apoio à pecuária a 

nível das fazendas, pelo uso direto da planta na alimentação dos bovinos ou através da 

pastagem nativa nas áreas exploradas com a cultura (BANDEIRA e SILVA, 2006). 

Apesar da grande importância socioeconômica que o sisal representa para os 

112 municípios produtores do Semiárido do Nordeste (SANTOS, 2006), é fácil compreender 



20 

 

o grau de dependência que o produto (fibra e manufaturados) sofre em relação às condições 

impostas pelo mercado internacional - depois da globalização da economia - o que tem 

agravado muito a situação da cultura; isto porque a baixa rentabilidade inviabiliza a prática 

dos tratos culturais, resultando no abandono das lavouras ou na sua substituição por pastagens 

e/ou outras culturas, muitas vezes de alto risco, devido às condições locais de solo e clima. 

Buscando novas alternativas para utilização de compósitos poliméricos, a partir de 

matriz de resina sintética ortoftálica com reforço/carga de fibras de sisal, o presente estudo 

teve a finalidades de obter, caracterizar e encontrar possíveis aplicações para o material 

concebido.  

Foram descritos os procedimentos para a obtenção do compósito, que pode utilizar 

fibras longas, curtas e resíduos de fibras de sisal. Foram abordados aspectos técnicos de 

processabilidade do compósito. 

Foram utilizadas algumas formulações, variando-se percentuais em massa entre matriz 

e reforço/carga e determinada a formulação mais viável para o compósito estudado. 

Foram determinadas as principais propriedades físicas do compósito, resistências 

mecânica e térmica, absorção de água, densidade e MEV. Ressalte-se que as abordagens 

mecânica e térmica representam um diferencial de ineditismo no trabalho uma vez que a 

literatura especializada em compósitos poliméricos só aborda massivamente a resistência 

mecânica. 

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

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

O Capitulo 1 contém uma introdução ao tema da pesquisa, os objetivos do trabalho, a 

justificativa e a metodologia utilizada. 

O Capitulo 2 apresenta a informação necessária a respeito dos constituintes utilizados 

no compósito e sua importância, abordando também as pesquisas pertinentes ao tema no 

mundo científico e a questão ambiental. 

O Capitulo 3 detalha como foi realizado o trabalho experimental, caracterização dos 

procedimentos empregados. 

O Capitulo 4 apresenta e discute os resultados da caracterização do compósito. 

O Capitulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões realizadas e 

sugestões. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral  

 

Obter e caracterizar um compósito de matriz de resina poliéster ortoftálica e carga de 

fibra de sisal. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Fabricar mantas com fibras de sisal; 

 Obter compósito e definir seu nível de saturação; 

 Obter compósito utilizando as mantas de sisal; 

 Definir formulações para o compósito; 

 Fabricar corpos de prova com mantas compostas por fibras curtas de acordo com 

as normas vigentes para os ensaios de caracterização; 

 Caracterizar as formulações do compósito escolhidas; 

 Determinar formulação mais viável em termos de propriedades estudadas e 

processabilidade. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capitulo são apresentadas as condições principais e necessárias que os materiais 

devem atender para que possam ser utilizados na obtenção de compósitos para quantificação 

da sua eficiência, para fins fabris.  

 

2.1 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

Os compósitos representam um caso de particular importância dentro do grupo das 

misturas poliméricas imiscíveis. Materiais compósitos são resultantes da combinação entre 

dois ou mais materiais de modo a formar um novo produto com características diferentes dos 

constituintes originais.  

Estes materiais são produzidos através da mistura física de uma fase dispersa que pode 

ser na forma de partículas, fibras ou mantas em uma fase contínua, denominada matriz. 

(SANTOS, 2006). Os materiais compósitos têm os seus constituintes quimicamente distintos 

numa escala microscópica, separados por uma interface, sendo muito importante para a 

especificação destes constituintes (MOTA, 2009). 

A fase continua, nos materiais compósitos, denominada matriz, tem a função de 

manter as fibras orientadas conforme sua distribuição e o espaçamento entre elas, além de 

transmitir as forças de cisalhamento entre as diversas camadas das fibras, atribuindo assim a 

este compósito, resistência ao dobramento e as torções por ele submetidas e protegê-las das 

possíveis agressões do ambiente exterior (MARTINS NETO, 2010). 

Muitas aplicações tecnológicas exigem materiais com combinações incomuns de 

propriedades que não podem ser alcançadas por materiais poliméricos, cerâmicos e metálicos. 

Ao invés de desenvolver um novo material que pode ou não ter as propriedades desejadas 

para uma determinada aplicação, modifica-se um material já existente, através de 

incorporação de outro componente (DEMAR, 2009). 

O avanço nas pesquisas, quanto à modificação destes materiais (poliméricos, 

cerâmicos e metálico), vem proporcionar a busca de melhor otimização de equipamentos e/ou 

componentes, fácil obtenção, redução na economia e custos com ótimo aproveitamento, 

funcionalidade e potencialidade de suas propriedades, com a obtenção de novos compósitos, 

tornando-os mais competitivo. 
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Um material compósito deve ser multifase, com propriedades superiores a cada fase de 

sua composição. Uma dessas fases devem ser um aglomerante e a outra reforço/carga, 

caracterizando as fases, respectivamente. 

Em razão da variedade de materiais que podem constituir as diferentes fases os 

compósitos são classificados em três grandes grupos de acordo com o material reforçante: 

compósitos com reforço/carga de partículas, compósitos com reforço/carga de fibras e 

compósitos estruturais. Essa classificação é mostrada pelo fluxograma da Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Classificação dos materiais compósitos segundo o material de reforço/carga. 

Fonte: CALLISTER JR(2012). 

 

O conceito de uma combinação de fibras e substâncias aglutinantes facilita a produção 

de materiais que são principalmente leves, mas apesar disso, são fortes e estáveis. Os 

compósitos podem ser mais fortes do que o aço, mas mesmo assim possuem, somente, 1/5 do 

peso do aço. (LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). 

Eles possuem vantagens sobre os metais, principalmente para o emprego em estruturas 

leves. O desenvolvimento dos materiais compósitos modernos com polímeros como matriz, 

também chamados plásticos reforçados (FRP – fibre reinforced plastics), iniciou-se com a 

produção de amianto com fibras de algodão em resina fenólica. No início deste século (século 

XX), e por volta dos anos 1950, compósitos de fibras de vidro com náilon começaram a ser 

usados (LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). 

 

2.2 COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS 

 

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

alta entre comprimento-diâmetro, conhecida como coeficiente de forma, é tomada para definir 

com fibras curtas aquelas cujo valor situa-se abaixo de 100. 
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As fibras utilizadas em compósitos influem nas suas propriedades, basicamente 

resistência e dureza, em função de: comprimento da fibra (magnitude da ligação interfacial 

entre s fibra e a matriz); orientação e concentração das fibras quando se apresentam; alinhadas 

e continuas; alinhadas e descontinuas e aleatórias de descontinuas. 

Fibras alinhadas e de maior comprimento tendem a apresentar um melhor conjunto de 

propriedades. As possíveis orientações e concentrações das fibras quando utilizadas como 

fase dispersa em um compósito são, a seguir, mostradas na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Compósito reforçado com fibras: (a) continuas e alinhadas, (b) descontinuas e alinhadas, 

e (c) descontinuas e aleatoriamente orientadas. 

 
Fonte: CALLISTER JR (2012). 

 

2.3 MATRIZ POLIMÉRICA 

 

A matriz nos materiais compósitos tem como finalidade básica atuar como um meio de 

transferência de carga para os reforços através do cisalhamento e proteger este reforço da 

abrasão mútua, danos e meio de degradação. 

Comumente as matrizes poliméricas são classificadas de acordo com os métodos de 

preparação da estrutura química e do comportamento mecânico. Quanto ao método de 

preparação da estrutura química, os polímeros podem ser classificados em etapas. 
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As reações de polimerização podem gerar diferentes tipos de cadeias poliméricas, que 

são classificadas como: I – cadeia linear sem ramificações; II – cadeia linear com 

ramificações; III – cadeia com ligações cruzadas, tridimensionais ou reticuladas. 

As variações estruturais implicam diretamente nas propriedades físico-químicas dos 

polímeros, principalmente no que se refere à solubilidade e fusão. As matrizes poliméricas, de 

acordo com as características de fusão, podem ser classificadas em termoplásticas ou 

termofíxas. Esta classificação está relacionada com o comportamento a diferentes 

temperaturas dessas matrizes, o que por sua vez está relacionado às estruturas químicas das 

mesmas. 

Em função das características estruturais dos termoplásticos e dos termofixos podem-

se explicar algumas propriedades como a possibilidade de reciclagem dos termoplásticos e a 

baixa resistência ao impacto dos termofixos, quando na ausência de um agente de reforço 

(RODRIGUES, 2007). 

 

2.3.1 Polímeros 

 

Os materiais poliméricos são macromoléculas formadas pela reunião de unidades 

fundamentais (os “meros”) repetidamente que dão origem a longas cadeias. O tamanho das 

cadeias formadas principalmente por átomos de carbono, ou seja, a massa molar é o aspecto 

principal que confere a este grupo de materiais uma série de características a eles associadas. 

Materiais poliméricos apresentam usualmente baixa densidade, pequena resistência à 

temperatura, baixa condutividade elétrica e térmica, etc. Polímeros são sintetizados por 

reações de polimerização a partir de dois monômeros. Vários polímeros se tornam fluidos 

viscosos a temperaturas elevadas (100 – 300 °C) e são ainda processados através de 

procedimentos termomecânicos que permitem a fabricação de peças em grande quantidade e 

diversidade. (MARTINS NETO, 2010). 

 

2.3.2 Classificação dos Polímeros  

 

Os compósitos poliméricos podem ser termoplásticos ou termorrígidos. A principal 

diferença entre estes dois tipos está no comportamento característico quando aquecido, isto é, 

os termoplásticos são polímeros capazes de serem moldados várias vezes devido às suas 
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características de se tornarem fluidos sob ação da temperatura e depois se solidificarem 

quando há um decréscimo de temperatura. 

São caracterizados por possuírem ligações químicas fracas (forças de Van Der Waals) 

entre as cadeias que assim podem ser facilmente rompidas com a introdução de energia 

(DEMAR, 2009). 

Dessa forma, quando tais materiais são aquecidos, as ligações de Van Der Waals são 

quebradas, permitindo que haja uma maior facilidade para a movimentação de cadeias 

poliméricas umas em relação às outras (DEMAR, 2009). 

Por outro lado, polímeros termorrígidos apresentam cadeias conectadas entre si por 

ramificações ou braços compartilhados. Assim, ligações químicas primárias (covalentes) são 

responsáveis pelas ligações cruzadas entre cadeias, as quais só são rompidas com a introdução 

de elevadas quantidades de energia que usualmente levam também ao rompimento das 

ligações constituidoras das cadeias poliméricas (com a consequente degradação – queima – do 

polímero).  

Assim sendo, percebe-se que o tipo de ligação entre cadeias, nesse caso, é responsável 

pelo comportamento característico dos termorrígidos de não serem facilmente conformados e 

reprocessados através apenas da ação conjunta de pressão temperatura.  

Os polímeros termorrígidos são mais utilizados para uso estrutural em materiais 

compósitos por apresentarem algumas vantagens em relação aos termoplásticos, tais como 

estabilidade térmica, elevada rigidez, alta estabilidade dimensional, boas propriedades de 

isolamento térmico e elétrico, resistência a fluência e a deformação sob carregamento. Esses 

materiais podem também ser misturados fisicamente com fibras em método de processamento 

bastante simples. 

As resinas termorrígidas mais usadas e mais baratas são o poliéster, poliuretano, vinil-

éster e resinas fenólicas, as quais são usadas principalmente para compor compósitos 

reforçados com fibras de vidro (GOMES, 2015). 

 

2.3.3 Características dos Compósitos Poliméricos 

 

Os compósitos representam um caso de particular importância dentro do grupo das 

misturas poliméricas imiscíveis. De uma forma bastante abrangente pode-se dizer que os 

compósitos constituem uma classe de materiais heterogêneos, multifásico, podendo ser ou não 

poliméricos, em que um dos componentes, descontínuo, dá a principal resistência ao esforço 
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(componente estrutural), e o outro, contínuo, é o meio de transferência desse esforço 

(componente matricial). Esses componentes não se dissolvem ou se descaracterizam 

completamente, apesar disso, atuam concertadamente, e as propriedades do conjunto são 

superiores às de cada componentes individual.  

A interface entre eles tem influência dominante sobre as suas características. São em 

geral empregados como materiais de engenharia, formados por elementos de reforço em grau 

variável de ordenação, que se distribuem em uma matriz flexível (MANO, 2011). 

As principais características dos compósitos poliméricos muito utilizados nas 

indústrias automobilística, naval, aeronáutica, de transformação, são apresentadas na 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Características peculiares apresentadas pelos compósitos poliméricos. 

Leveza 
Devido ao peso especifico das resinas e das fibras os 

compósitos poliméricos apresentam um baixo peso especifico. 

Resistência Química 
Materiais com excepcional inércia química, permitindo 

sua utilização em ambientes agressivos quimicamente. 

Durabilidade 

Material de alta durabilidade em consequência de sua 

composição e das ligações poliméricas cruzadas formadas 

durante o processo de moldagem. 

Resistência Mecânica 

Apresentam excelente resistência mecânica devido a suas 

características e a variedade de combinações que podem ser 

realizadas entre as resinas e os materiais de reforço. 

Resistência às Intempéries 
Grande resistência aos problemas causados pelos ventos, a 

umidade, o sol e as mudanças térmicas. 

Facilidade na Manutenção Sujeitos a fáceis e simples técnicas de manutenção. 

Flexibilidade Arquitetônica 
Os compósitos tem grande vantagem sobre os materiais 

estruturais, devido a sua fácil modelagem formas complexas. 

 

2.3.4 Resina de Poliéster 

 

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

de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São polímeros sintéticos 

versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, plásticos, filmes e resinas. 

Dependendo de sua formulação, ausência ou presença de duplas ligações entre os 

átomos de carbono (insaturações) que formam sua cadeia molecular, os mesmos podem ser 
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classificados em saturados e insaturados. Os poliésteres saturados geram polímeros 

termoplásticos enquanto os insaturados sofrem reações de cura e geram resinas termofixas. 

(RODRIGUES, 2007). 

As resinas poliéster possuem uma gama de propriedades, caracterizando-as como a 

mais polivalente entre todas as resinas termofixas. Algumas dessas propriedades estão 

apresentadas na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Propriedades da resina poliéster. 

Resinas Poliéster 

Excelente estabilidade dimensional 

Excelente resistência a ambientes quimicamente agressivos 

Ótimas propriedades elétricas e isolante 

Fácil pigmentação 

Não liberação de materiais voláteis durante a cura (sem estireno) 

Cura a frio 

Permite a utilização de moldes simples e barato. 

 

O principal tipo de resina poliéster é a ortoftálica, que é a mais comum, usada para 

aplicações gerais e que não exige alta inércia química (ANTEQUERA, JIMÉNEZ e 

MIRAVETE, 1991; CARVALHO, 1992). 

 

2.3.5 Compósitos Poliméricos Reforçados com Fibras Naturais 

 

Os compósitos reforçados com fibras naturais podem ser uma alternativa, técnica e 

economicamente viável, em relação àqueles que usam fibras sintéticas, como a fibra de vidro. 

A incorporação de materiais ligninocelulósicos, como componente reforçante em 

compósitos poliméricos tem recebido atenção crescente devido aos seus preços e volume de 

aplicações. Esses materiais apresentam diversas vantagens sobre materiais inorgânicos, 

podendo citar baixa densidade e grande deformabilidade (MOTA, 2009). 

As principais desvantagens no emprego dessas fibras em compósitos poliméricos são 

relacionadas à natureza polar e hidrofílica, bem como a susceptibilidade dessas fibras a 

ataques de fungos e bactérias. A natureza hidrofílica das fibras vegetais resulta em pobre 

umectação e adsorção de grande parte dos polímeros em sua superfície, resultando em fraca 

adesão interfacial polímero-fibra (MARROQUIM apud LEÃO, 2008; MOTA, 2009). 
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2.4 FIBRAS 

 

O surgimento dos polímeros no início do século XIX inaugurou uma nova era de 

pesquisas com uma nova opção de utilizar as fibras naturais em campos mais diversificados. 

Ao mesmo tempo o interesse em fibras sintéticas, devido às maiores dimensões e de outras 

propriedades ganhou popularidade e, lentamente, foi substituindo as fibras naturais em 

diferentes aplicações (LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). 

No entanto, as alterações na matéria-prima e produção de compostos sintéticos 

exigiam uma grande quantidade de energia e a qualidade do ambiente sofria por causa da 

poluição gerada na produção e na reciclagem desses materiais sintéticos. Esta condição 

intensificou os estudos e pesquisas voltados para as fibras naturais devido as suas vantagens. 

Assim, o renovado interesse pelas fibras naturais, vem obtendo grandes resultados no 

que se refere às propriedades mecânicas, muitas vezes substituindo as fibras sintéticas e tendo 

novas aplicações. Por causo do tratamento e da qualidade das fibras naturais, estas têm sido 

utilizadas como reforço nos compósitos, a boa qualidade das suas propriedades mecânicas. 

Considerando o alto padrão de desempenho dos materiais compósitos em termos de 

manutenção, durabilidade e custo-eficácia, as aplicações de compósitos reforçados com fibras 

naturais são crescentes, na construção civil, aeronáutica, automobilística, naval e indústria. 

Tem sido de grande significância o estudo de novas descobertas da aplicação de novos 

materiais compósitos reforçados com fibras naturais, além das suas propriedades mecânicas, 

são materiais biodegradáveis. 

Em 1993, a nível mundial, as fibras químicas e as naturais praticamente dividiam 

igualmente o mercado entre si com pequena predominância das segundas. Cabe registrar 

ainda, em termos de fibras químicas, a progressiva substituição das regeneradas pelas 

sintéticas. A produção mundial de fibras, a partir de 1983, apresentou um crescimento 

significativo (da ordem de 50%) (BNDES, 1995). 

 

2.4.1 Fibras Vegetais e a Sua Utilização como Reforço nos Compósitos 

 

Houve um grande avanço tecnológico no desenvolvimento de novos materiais e as fibras 

naturais passaram a ter menor uso. Com o surgimento das fibras sintéticas, o consumo das 

fibras vegetais teve uma significativa queda. Nos últimos anos, a crise energética, o baixo grau 

necessário para o processamento destas fibras, sua abundância, baixo custo e os problemas 
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relacionados pelo uso de fibras sintéticas ao meio ambiente, tem novamente despertado a 

atenção e o interesse de pesquisadores do mundo. 

Vários estudos têm sido realizados sobre as aplicações das fibras de sisal, juta e coco em 

compósitos reforçados, voltados para analisar em especial a melhoria das propriedades físicas e 

mecânicas dos compósitos, quando reforçados com fibras vegetais.  

Outros autores têm procurado entender a correlação entre estrutura e várias outras 

propriedades (mecânicas, dinâmicas e reológicas), visando a otimização do desempenho de 

compósitos de sisal e outros termoplásticos (polietileno), termorrígidos (resina epóxi) e 

elastômeros (borracha natural). Em resumo, eles mostram a potencialidade da aplicação industrial 

das fibras vegetais na utilização de novos materiais (compósitos). 

Dentro desse quadro, a indústria automobilística desponta como exemplo de um bom 

consumidor de fibras vegetais e, em especial, das fibras de sisal e coco, já contando com amplo 

"know-how" na aplicação de fontes renováveis na produção de vários componentes. Surge, 

portanto, a necessidade de se aproveitar as pesquisas já realizadas com essa cultura, as quais 

comprovam suas inúmeras possibilidades alternativas de aproveitamento, dando-lhe uma nova 

dimensão de mercado. 

As fibras vegetais são formadas basicamente de celulose, hemicelulose, lignina, pectina 

e minerais. A celulose, um polissacarídeo linear de alta massa molecular, é o principal 

constituinte estrutural, sendo responsável pela estabilidade e resistência das fibras. 

As fibras de juta, linho, rami e sisal (convencionais) são fibras  com percentuais 

altos de celulose, sendo indicadas para uso como material de reforço em compósitos. Os 

percentuais elevados de lignina nas fibras de juta e sisal habilitam-nas a terem 

comportamento adicional de fortalecimento dos compósitos, principalmente daqueles 

submetidos a processos de aquecimento. 

A natureza abrasiva de fibras vegetais é mais baixa que a de fibras de vidro, o que 

leva a uma vantagem de ordem técnica, reciclabilidade e processamento do compósito em 

geral. As fibras vegetais quando utilizadas como reforço em matrizes biodegradáveis 

representam uma grande vantagem ambiental no final do seu ciclo de vida. 

 

2.5 PROPRIEDADES DA INTERFACE 

 

Um dos parâmetros mais importantes em materiais compósitos, com uma ou mais 

fases contínuas, é a interface entre o reforço e a matriz. A interface é a região onde ocorre o 
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contato entre os componentes do compósito. A região interfacial é a principal responsável 

pela transferência da solicitação mecânica da matriz para o reforço. A adesão inadequada 

entre as fases envolvidas na interface poderá provocar o início das falhas, comprometendo 

o desempenho dos compósitos. 

A interação entre os componentes na região interfacial depende na prática de dois 

fatores: o grau de contato (molhabilidade) das superfícies na interface, e das forças coesivas 

(adesividade) nesta região (SANTOS, 2006). Estes fatores são interdependentes, pois, se 

não houver suficiente área de contato entre os componentes será difícil assegurar boa 

adesividade entre as fases. A molhabilidade de uma superfície pela outra depende por sua vez 

da energia superficial destas e da área superficial de contato. 

As fibras celulósicas devem ser secas e tratadas para que se tenha um grau de adesão 

aceitável entre fibra e matriz, e assim alcançar o pleno potencial de reforço das fibras. A 

secagem das fibras é necessária para evitar a influência negativa da presença de umidade na 

interface entre fibras e os diferentes constituintes. 

Muitos autores têm estudado a influência dos tratamentos químicos das fibras no 

comportamento mecânico dos compósitos a fim de otimizar estas características e promover a 

utilização destes compósitos como alternativas viáveis em substituição inclusive aos 

compósitos que utilizam fibras de vidro. 

 

2.6 SISAL 

 

O sisal (gênero Agave spp. L., família Agavaceae) é uma planta utilizada para fins 

comerciais. É cultivada em regiões semiárida. No Brasil os principais produtores são os 

Estados da Paraíba e da Bahia (MARTIN et al., 2009).  

É a fibra vegetal mais dura que existe. É uma planta resistente a aridez e ao sol intenso 

do sertão. As fibras podem ser utilizadas na indústria automobilística, substituindo a fibra de 

vidro. Uma fibra sintética demora até 150 anos para se decompor no solo, enquanto a fibra do 

sisal, em meses, torna-se um fertilizante natural. 

Atualmente o Brasil é o maior produtor de sisal do mundo e a Bahia é responsável por 

80% da produção da fibra nacional (PEABIRUS, 2015). A Figura 2.5 mostra uma plantação 

de sisal, uma máquina rudimentar para extração das fibras; as fibras obtidas em processo de 

secagem e as fibras após secas. 
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Figura 2.5 – Etapas do processamento das fibras de sisal: (a) plantação de Sisal; b) desfibrilamento; c) 

secagem ao ar livre; d) fibra tratada. 

 
 

2.6.1 Histórico do Sisal 

 

A vida rural no Brasil é muito diversificada, com regiões que produzem bem e com 

grande produtividade e com outras que produzem mal e com baixa produtividade, tanto da 

terra como do trabalho e até mesmo do capital. As regiões ricas dispõem de terras com 

condições próprias de produção eficiente.  

As ricas têm produção de alta escala que abastece ao mercado interno e externo sob a 

forma in natura e industrializada, como arroz, milho, soja, feijão, etc. Quanto à produção de 

regiões pobres existe o problema vivido com a presença de terras semiáridas, cuja 

produtividade é fraca e carecendo de muitos recursos para fazer as devidas transformações 

que a região necessita. Assim sendo, o que se obtém são produtos geralmente adaptáveis à 

região, tais como palma, sisal ou agave e uma gama de produtos de baixa produtividade neste 

tipo de solo. 

Quando se fala em sisal, ou comumente chamado de agave, de súbito, surge a ideia de 

semiárido, de terra quente e seca, como é o caso do Nordeste e, especialmente, boa parte da 

Paraíba. 

Mas, o que tem a ver agave com o semiárido? É fácil ver que as duas coisas estão 

intimamente correlacionadas. A agave é uma planta que resiste aos problemas causados pelas 
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secas, bastante comuns no Nordeste brasileiro. Diz-se normalmente, que o agave tem origens 

no continente americano e nas ilhas Caraíbas, bem como sua utilização, data muito antes dos 

descobrimentos das Américas por Cristóvão Colombo (EUMED, 2004). 

Apesar de cultivadas pelos Toltecas, Maias e Astecas, a sua utilização era pouco 

expressiva, limitando-se, entretanto, ao uso de alvenarias de suas casas, como informam 

alguns historiadores que trabalham sobre o assunto. Contudo, sabe-se que os Maias e Astecas 

não desconheciam as propriedades do agave e com pouca frequência faziam cordas e telhas 

das fibras dessa planta. 

 

2.6.2 Sisal e Aplicação 

 

A constante preocupação de uma melhor relação com o meio ambiente tem levado ao 

desenvolvimento crescente de uma tecnologia que faz cada vez mais parte da vida humana, 

sendo aplicada em diversos segmentos produtivos para atender a confortabilidade do ser 

social no modo viver. 

A tecnologia tem evoluído e atuado efetivamente, com bons êxitos, nos recursos 

naturais renováveis aplicáveis nos segmentos da medicina, no conforto residencial, no 

trabalho, na produção artesanal e setor industrial. 

A indústria automobilística está cada vez mais equipada com novidades a partir da 

utilização de compósitos cm reforços de fibras vegetais como mostra a Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Aplicação do sisal na confecção de estruturas básica de painéis automotivos. 

 
 

Na essência da palavra artesanato é o próprio trabalho manual, o qual utiliza-se de 

matéria-prima natural, podemos dizer ainda que é a produção de um artesão. Porém, hoje com 
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a sofisticada incrementação da mecanização da indústria, podemos identificar o artesão como 

aquele que produz objetos e peças pertencentes ao que chamamos de cultura popular. 

O artesanato é tradicionalmente caracterizado pela produção de caráter familiar, sendo 

o artesão o proprietário das ferramentas, e junto com a família trabalha em sua própria casa, 

realizando todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima, até o acabamento.  

O artesanato pode se manifestado de várias formas como, nas cerâmicas utilitárias, 

funilaria popular, trabalhos em couro e chifre, trançados e tecidos de fibras vegetais e animais, 

fabrico de farinha de mandioca, monjolo de pé de água, engenhocas, instrumentos de música, 

pinturas e desenhos, esculturas, trabalhos em madeiras, pedra guaraná, cera, miolo de pão, 

massa de açúcar, bijuteria, renda, filé, crochê, papel recortado para enfeite, etc. 

A fibra de Sisal quando usada como matéria-prima na confecção de peças artesanais 

tem grande social mantendo famílias no campo provendo-os como alternativa de renda. 

 

2.6.3 Alguns Resultados do Artesanato Feito com Fibra de Sisal 

 

A Figura 2.7 mostra várias aplicações utilizando o sisal para confecção de peças do 

artesanato familiar. 

 

Figura 2.7 – Adaptação de peças artesanais de fibras de sisal. 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
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2.7 ESTADO DA ARTE 

 

As questões ecológicas e do meio ambiente têm estimulado os pesquisadores a 

realizarem um número significativo de trabalhos nos centros acadêmicos nas universidades 

brasileiras. 

Esses estudos têm contribuído para a diminuição da agressão a natureza através de 

resíduos fabris jogados a céu aberto ou lixões, diminuindo-se assim o negativo impacto 

ambiental, além de reduzir os insumos, aumentando a rentabilidade e viabilidade econômica.  

Tais contribuições acadêmicas geram tecnologias sociais podendo propiciar opções de 

geração de emprego e renda para populações de baixa poder aquisitivo. 

Costa et al. (2012a) analisaram a resistência mecânica do material compósito com 

matriz de polímero com reforço de fibras de sisal e pó de açaí. O método de obtenção do 

compósito foi realizado manualmente, utilizando-se uma resina de poliéster insaturada com a 

proporção de 33% em volume. A avaliação mecânica foi efetuada por ensaio de tração. Os 

resultados para os compostos produzidos com apenas carga de açaí mostraram melhor 

resistência à tração (21,84 MPa) em frações de 15,5% em massa (18,37 MPa) em frações de  

25% em massa. Para compósitos híbridos sisal/açaí em pó, os melhores resultados de 

resistência à tração foram encontrados pelas razões de sisal/açaí (7,41%)/(25%).  

Bremberger e Lebrão (2012) estudou um compósito obtido a partir de fibras de sisal, 

juta e kenaf, ressaltando que as fibras naturais têm mostrado bons resultados como reforço, 

uma vez que tem um baixo peso específico, boas propriedades mecânicas, são mais baratos do 

que sintética e menos prejudicial para o ambiente. Foi utilizada resina de poliéster ortoftálica 

como matriz. As fibras foram utilizadas sob a forma de mantas formadas com fibras 

aleatórias. Constatou após ensaios de degradação que houve uma perda de até 50% nas 

propriedades mecânicas iniciais. 

Inácio et al. (2012) estudaram as propriedades de tração de um compósito de matriz 

epóxi e diferentes quantidades de fibras de sisal. Foram utilizadas até 30% em volume de 

fibras de sisal longas contínuas e alinhadas. A fratura foi analisada por MEV. Os resultados 

mostraram alterações significativas nas propriedades mecânicas para as diferentes quantidades 

de fibras de sisal. Estas propriedades foram comparadas com outros resultados testados entre 

os compósitos. A análise por MEV revelou uma interface fibra/ matriz de baixa adesão, o que 

provocou a redução de algumas propriedades mecânicas. 

Pereira et al. (2012) investigaram o comportamento à tenacidade de um compósito de 

matriz epóxi reforçado com 30% em volume de fibras longas alinhadas e contínuas de sisal, 
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através de testes de impacto Charpy. A adição de fibras de sisal resultou numa notável 

melhoria da capacidade de absorção de energia do compósito. A observação por MEV das 

amostras pós-fratura impactada mostrou que a ruptura longitudinal através da interface de 

fibra de sisal com matriz de epóxi é o principal mecanismo para a maior tenacidade desse 

compósito. 

Ferrazza et al. (2012) demonstraram que um compósito de sisal e resina de poliuretano 

derivado de óleo de mamona é uma solução para utilização de polímeros em ambientes 

hospitalares, onde a presença de compostos orgânicos voláteis não é desejada. A radiação 

gama pode causar cisão de cadeias poliméricas, comprometendo o desempenho mecânico de 

polímeros. Para melhorar a resistência mecânica do poliuretano foi utilizado o sisal, devido à 

sua abundância e baixo custo para a produção. Os compósitos foram preparados por 

moldagem por compressão à temperatura ambiente, sem tratamento térmico e submetido à 

radiação gama, dose de 25 kGy. Este estudo pretendeu analisar o comportamento mecânico do 

compósito proposto através das propriedades mecânicas obtidas em ensaio de flexão de três 

pontos. Os resultados experimentais mostraram uma maior rigidez após a radiação gama e a 

microscopia ótica não indicou o aparecimento de trincas na superfície. 

Costa et al. (2012b) investigaram um compósito reforçado por fibras de sisal ou 

malva, dispostas aleatoriamente. As fibras de sisal e malva caracterizadas física, mecânica e 

microestrututralmente, e cortadas manualmente nos comprimentos de 2,5; 7,5 e 12,5 mm. A 

metodologia de fabricação dos compósitos foi simples, com a utilização de moldes de 

silicone, sem pressão ou compactação. Os compósitos foram caracterizados mecanicamente 

através de ensaio de tração e microestruturalmente por MEV. Com os resultados encontrados 

dos ensaios de tração dos compósitos, delineou-se uma curva na relação tensão x 

comprimento de fibra do reforço. Os compósitos de sisal apresentaram melhor desempenho 

mecânico. Os resultados obtidos foram comparados com outros encontrados na literatura e 

demonstrados sua aplicabilidade. 

Silva et al. (2012) obtiveram e estudaram um laminado compósito (poliéster/ manta de 

fibra de vidro) e um laminado compósito híbrido (poliéster/ manta de fibras de vidro/tecido de 

fibras de sisal) ambos com cinco camadas de reforço e fabricados pelo método manual 

(Hand–lay–up). Os compósitos foram submetidos a ensaios de tração uniaxial absorção de 

umidade e mecanismo de dano nos corpos de prova nos estado seco e úmidos (imersos em 

água destilada até obterem a saturação) para determinar a influência do alto teor de umidade 

nas propriedades mecânicas dos mesmos. Demonstrou-se a viabilidade do compósito híbrido 

em estado seco, e que o material em estado úmido teve uma pequena queda nas suas 
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propriedades mecânicas de tração uniaxial, quando comparado com o mesmo material em 

estado seco. 

Corredor, Schwingel e Bergmann (2012) avaliaram a influência de distintas lavagens e 

tratamentos superficiais com ácido bórico, sulfato de amônio e hidróxido de sódio sobre a 

resistência à queima e propagação do fogo em mantas de fibra de sisal. Segundo o teste de 

flamabilidade, as mantas de sisal submetidas às diferentes lavagens foram mais suscetíveis à 

chama que a manta em natura. Das soluções estudadas como agentes antifogo, a solução de 

ácido bórico 4% mostrou-se como melhor agente retardante à chama. Nas concentrações 

empregadas neste trabalho, o sulfato de amônio não atuou como agente retardante de chama 

na manta de fibra de sisal. 

Durowaye, Lawal e Olagbaju (2014) estudaram as propriedades mecânicas de um 

compósito de matriz de polipropileno reforçada com sisal para avaliar a possibilidade de 

utilizá-lo como um novo material para aplicações de engenharia. O compósito foi obtido pela 

técnica de moldagem por compressão utilizando-se diferentes fracções em massa (0, 5, 10, 15, 

20 e 25% de reforço) com tamanho de partículas de 150 e 300 µm. Os resultados revelaram 

que as partículas de sisal melhoravam a propriedade de dureza do compósito com matriz de 

polipropileno e diminuíram a tenacidade e a resistência à tração. Porém defenderam que o 

compósito estudado pode ser usado para aplicações interiores em automóveis, onde alta 

resistência não é considerada um requisito essencial, como assentos e painéis, além de outras 

partes do interior do automóvel. 

Alvarez, Vázquez e Bernal (2006) estudaram as propriedades mecânicas de um 

biocompósito consistindo de matriz à base de amido e fibras de sisal curtas. Ensaios de tração 

foram efetuados em amostras cortadas em direções longitudinal (L) e transversal (T) em 

relação à direção do fluxo de fusão. Testes de fratura quase estático também foram realizados 

em amostras com fissuras que se propagaram tanto paralelo e perpendicular ao fluxo de fusão 

direção. Moldados por injeção os compósitos apresentam valores mais elevados de energia de 

fratura total do que na matriz pura.  

Milanese, Cioffi e Voorwald (2011) estudou o comportamento na tração de quatro 

compósitos: sisal seco/poliuretano, sisal úmido/poliuretano, sisal seco/resina fenólica e sisal 

úmido/resina fenólica. A influência de teor de humidade de fibras de sisal no comportamento 

mecânico foi analisada. Os resultados experimentais mostraram uma resistência à tração mais 

elevada para os compósitos de sisal/fenólicos, seguido por sisal /poliuretano, respectivamente. 

Os compósitos de sisal também foram caracterizados por varredura de microscopia eletrônica. 



38 

 

Girisha e Sanjeevamurthy (2012) estudaram um compósito híbrido com fibras naturais 

da casca de coco e do sisal fibras, nas proporções de peso de 20%, 30% e 40% 

respectivamente. Ensaios de absorção de água foram realizados por imersão da amostra num 

banho de água em 25ºC e 100ºC, para diferentes durações de tempo. A resistência à tração e à 

flexão propriedades da água de amostras imersas submetidas a envelhecimento tanto 

condições foram avaliadas e comparadas com amostra do compósito. A porcentagem de 

absorção de umidade aumentou com a fração de volume de fibra. As propriedades de tração e 

flexão do compósito com matriz de epóxi reforçado com fibra de sisal e de coco foram 

diminuindo com o aumento do percentual de absorção de água. 

Prasannasrinivas e Chandramohan (2012) estudaram vários compósitos com matrizes 

termoplásticas e reforço de fibras naturais. Comprovaram que a utilização de fibras naturais, 

como sisal e banana pode conduzir a uma redução do peso do componente e, além disso, a 

uma melhoria significativa de propriedades específicas tais como a resistência ao impacto. 

Defenderam que uma das principais áreas de aplicação para tais materiais pode ser encontrada 

na fabricação de componentes estruturais de capacetes. Avaliaram as técnicas de fabricação 

de compósito de fibras naturais destacando as vantagens e desvantagens de cada tipo, do 

ponto de vista do fabrico. Compararam as propriedades rigidez, resistência, módulos de 

Young, e coeficiente de Poisson do capacete dos modelos fabricados com materiais 

tradicionais com um modelo fabricado com um material compósito com reforço/carga de 

fibras naturais, demonstrando sua competitividade. 

Gupta et al. (2015) obtiveram e testaram um compósito híbrido de matriz de resina 

epóxi e reforço de Sisal/fibra de vidro preparados pela técnica hand-lay-up usando diferentes 

frações de peso (10, 20, 30 e 40%) com 10 mm de comprimento de fibras. Propriedades 

mecânicas e de absorção de água dos compósitos preparados foram investigados. Mostraram 

que resistência mecânica do híbrido aumentou as propriedades mecânicas do compósito. 

Dixit e Verma (2012) investigaram o efeito da hibridação sobre as propriedades 

mecânicas do compósito de poliéster reforçado com fibra de coco e de sisal, e compósito de 

poliéster reforçado com fibra de coco e juta. Os compósitos foram fabricados usando 

moldagem por compressão. Os resultados obtidos demonstram que a hibridação desempenha 

um papel importante para melhorar as propriedades mecânicas dos compósitos. As 

propriedades de tração e de flexão de compósitos híbridos foram aumentadas. O 

comportamento de absorção de água indicou que compósitos híbridos oferecem melhor 

resistência à absorção de água. Demonstraram o potencial dos materiais compósitos de fibra 

natural, híbridos, para uso em alguns produtos de consumo. 
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John e Naidu (2007) desenvolveram compósitos híbridos insaturados, tendo como 

matriz resina de poliéster com reforço fibra de sisal/vidro usando a técnica manual hand-lay-

up. Foram feitos testes de resistência química destes compostos híbridos, para investigar se 

estes compostos podem ser utilizados para a fabricação de artigos resistentes a produtos 

químicos. As amostras de híbridos e a matriz foram testadas para vários ácidos, álcalis, e 

solventes. Observou-se que os compósitos híbridos eram resistentes a todos os produtos 

químicos ensaiados, exceto tetracloreto de carbono. 

Mukhopadhyay e Srikanta (2008) investigaram um compósito laminado composto de 

fibra de sisal natural e polipropileno obtido por moldagem à compressão. As propriedades 

mecânicas avaliadas do foram de tração, de flexão e de carga por impacto. Eles demonstraram 

a ocorrência de mudanças nas características de tensão-deformação, resistência à tração e 

módulo de elasticidade (de Young), devido ao envelhecimento.  

Jacob, Thomas e Varughese (2006) estudaram compósitos têxteis preparados através 

do reforço de borracha natural com tecido de sisal. O tecido de sisal foi submetido a várias 

modificações químicas, tais como mercerização, silanização, e tratamento por calor, e a sua 

influência sobre as propriedades mecânicas foi analisada. A resistência à tração diminuiu com 

as modificações químicas, com exceção para os compósitos preparados com tecido de sisal 

tratado termicamente. A interface borracha/fibra é melhorada pela adição de um sistema de 

tetramina de hexametileno-resorcinol para a matriz de borracha. Microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) foi feita para analisar e avaliar a interface fibra / matriz. 

Mohan e Kanny (2012) discutiram o tratamento químico da fibra de sisal utilizando o 

álcali combinada (NaOH) e argila. O objetivo deste tratamento na fibra foi para melhorar a 

compatibilidade da fibra-matriz, força de interface, de barreira térmica, propriedades 

mecânicas e absorção. Os resultados indicaram que as propriedades de resistência de interface 

fibra-matriz, de adesão, temperatura de transição vítrea e de tração dos compósitos foram 

melhoradas nos compósitos com fibras tratadas em NaOH-argila. 

 

2.8 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

As propriedades físicas não envolvem modificações estruturais das moléculas dos 

compósitos. São propriedades físicas as características mecânicas, térmicas, elétricas e 

ópticas. 
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A cor, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e densidades são exemplos de 

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. 

As propriedades químicas variam de substancia para substância, assim caracterizam 

uma substância ou material. São propriedades químicas ensaio de chamas, combustibilidade, 

ponto de fusão, temperatura de transição vítrea, absorção de água, entre outras. 

 

2.8.1 Propriedades Mecânicas 

 

Através destes foi possível levantar características como as resistências à tração (RT) e 

flexão (RF), os módulos de elasticidade na tração (MOET) e flexão (MOEF), bem como o 

alongamento total. Os ensaios foram realizados na máquina universal mostrada na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 – Máquina universal. 

 
 

O ensaio de tração caracteriza-se por ter um corpo de prova submetido a um esforço 

que tende a alongá-lo no sentido axial até à ruptura, o ensaio é realizado num corpo de prova 

de forma e dimensões padronizadas para que os resultados obtidos sejam comparados ou 

reproduzidos. O corpo de prova é fixado em garras mecânicas da máquina de ensaio que 

aplica gradativamente esforços na sua direção axial, obtendo medidas na deformação 
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correspondente. A carga aplicada no ensaio é mensurada na própria máquina, e, normalmente 

o ensaio ocorre até a ruptura do material. 

 

2.8.2 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). 

A condutibilidades térmicas para a maioria dos polímeros estão na ordem de 0,3 W/m.K 

(ACEPE, 2015). 

Para os materiais poliméricos a transferência de energia é realizada através da vibração 

e da rotação das moléculas da cadeia polimérica. A resistência térmica 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 JR, 2012). 

Verificaram-se as propriedades térmicas: condutividade térmica, o calor específico, a 

resistência térmica e a difusividade, tanto das matrizes utilizadas, quanto dos compósitos 

propostos. Essas propriedades são observadas quando o calor é adicionado e removido de um 

material.  

 

2.8.2.1 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. Os 

polímeros são tipicamente maus condutores, ao contrário dos metais (MANO, 2011). 
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A lei básica da condução de calor é baseada nos experimentos de Fourier, em 1882, 

como descrito por Kreith e Bohn, (KREITH e BOHN, 2003), e a partir dela a condutividade 

térmica é definida na Equação 1. 

 

      𝑘 =
𝑞𝑘

𝐴⁄

|𝑑𝑇
𝑑𝑥⁄ |

      (1) 

 

Onde:  

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

qk = Fluxo de calor (W); 

A = Área perpendicular ao fluxo de calor (m
2
); 

dT = Temperatura (ºC ou K); 

dx = Comprimento percorrido pelo fluxo de calor (m). 

 

A condutividade térmica expressa a menor ou maior capacidade do material em 

conduzir o calor.  

A distribuição de temperatura em uma parede é mostrada na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 – Transferência de calor unidimensional em paredes planas. 

 
Fonte: INCROPERA et al. (2008) 

 

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 (MANO, 2011). 
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2.8.2.2 Resistência Térmica (Rt)  

 

A Resistência térmica (Rt) de uma matéria depende de sua espessura e condutividade 

térmica conforme indicado na Equação 2: 

 

                               Rt = 
∆𝑥

𝐾
          (2) 

 

Onde: 

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. 

 

2.8.2.3 Calor Específico 

 

É Capacidade de um material em armazenas calor é medido pelo calor especifico 

conforme Equação 3.  

 

          C = Q / dT          (3) 

 

Onde: 

C = Calor específico (MJ/m
3
.K); 

Q = Quantidade de energia fornecida MJ/m
3
; 

𝑑𝑇 = Acréscimo de temperatura em K. 

 

2.8.2.4 Difusividade Térmica 

 

Propriedade que depende, por um lado, da condutividade térmica (K) ou da velocidade 

de condução da energia térmica no interior do material e, por outro lado, do calor específico 

volumétrico (Cp) ou da quantidade de energia térmica necessária para aumentar a temperatura 

de determinado volume do material. 
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A difusividade (α) 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 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 (Cp) cuja unidade é m
2
/s, conforme Equação 4. 

 

α =  𝐾/𝐶𝑝                                                  (4) 

 

2.8.3 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 5. 

 

𝜌 = m
v⁄       (5) 

 

Onde: 

ρ =Densidade aparente (g/cm
3
); 

m = Massa (g); 

V = volume (cm
3
).

 

 

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. 

 

2.8.4 Absorção de Água 

 

A absorção de água pela exposição de matrizes orgânicas de materiais compósitos em 

atmosfera úmida ou meio aquoso leva à degradação prematura pela penetração de água no 

interior do material compósito. Como consequência tem-se 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., 2012). 
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O grau de absorção de água (Abs) 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 6 representa o grau de absorção de água por um material. 

 

      𝐴𝑏𝑠% = (
𝑚𝑓

𝑚𝑖
−  1) ∗ 100         (6) 

 

Onde: 

Abs= absorção de água (%); 

mi = massa inicial(g); 

mf = massa final (g). 

 

2.9 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

 

O Ensaio TGA consiste em uma análise térmica onde as propriedades físicas e 

químicas de um material são analisadas em função da variação de temperatura pré-

programada. Essa variação ocorre numa faixa de crescimento constante. Para não causar 

confusão entre a temperatura de transição vítrea (Tg) e análise termogravimétrica (TGA), é 

comum para materiais poliméricos utilizar a sigla TGA. 

A Figura 2.10 Apresenta as principais formas das cursas termogravimétricas geradas 

por uma amostra analisada em ensaio de TGA. 

 
Figura 2.10 – Principais tipos de curvas termogravimétricas. 

 
Fonte: CALLISTER JR (2012). 



46 

 

 

As curvas termogravimétricas apresentadas na Figura 2.10 apresentam as seguintes 

características (CALLISTER JR, 2012): 

• Caracteriza um composto ou substância que não apresenta variação de massa 

para a faixa de temperatura analisada; 

• Representa o comportamento de uma amostra que geralmente ou apresentou 

evaporação de compostos voláteis ou houve evaporação de água constatada pela 

rápida perda inicial de massa; 

• A rápida perda de massa caracteriza a decomposição da amostra analisada em 

apenas um estágio; 

• Semelhante à descrição acima, porém em vários estágios; 

• Assemelha-se a curva anterior caso se diminua a velocidade de aumento na 

temperatura do ensaio. 

 

2.10 ANÁLISE POR 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 princípio 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 apud DEDAVID, GOMES e MACHADO, 2007). 

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 apud DEDAVID, GOMES e MACHADO, 2007). 

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 matriz (MARINUCCI, 2011).  

Os mecanismos de danos podem ser: Fissura na matriz – também conhecida como 

fissura coesiva ou de ligação na matriz. São fendas ou rachaduras que ocorrem apenas na 

matriz do compósito; Ruptura da fibra – corresponde a quebra da fibra e também é conhecida 

como fratura coesiva ou de ligação na fibra; Desaderência fibra matriz: ocorrida pela falta de 

aderência entre fibra e matriz, também conhecida como fratura adesiva (GOMES, 2015).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Apresentam-se os matérias e métodos utilizados para obtenção e caracterização 

mecânica e térmica do compósito de matriz de poliéster e carga de fibra de sisal. 

São descritos os equipamentos e procedimentos utilizados durante os ensaios, bem 

como a caracterização detalhada dos materiais, executados nos laboratórios LMHES 

(Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar) da UFRN, no LACAMM, 

(Laboratório de Caracterização de Minerais/ Materiais) e no Laboratório de Materiais do 

IFRN. 

 

3.1 PROCESSO DE OBTENÇÃO DO COMPÓSITO 

 

Um teste inicial consistiu na mistura do sisal com fibras longas; com fibras de 30 mm 

(aleatória e em mantas) e com resíduo decorrente do processo de tratamento da fibras de sisal, 

para aplicação em processos industriais, com a RC (resina cristal) escolhida como matriz. 

Esse teste teve o objetivo de experimentar a processabilidade do compósito para os três tipos 

de reforço/carga. Provou-se a viabilidade de obtenção do compósito pretendido. 

Para a caracterização do compósito foi escolhida a configuração com fibras cortadas 

em comprimento de 30 mm formando mantas por entender-se que tal configuração seria a que 

permitiria a obtenção de melhores propriedades mecânicas. Após o tratamento com água 

fervente e a secagem da fibra de sisal optou-se utilizar, na confecção do compósito, fibras 

com o comprimento de 30 mm. 

As fibras longas de sisal foram obtidas na indústria SISALTEC, localizada no Distrito 

Industrial em Extremoz. As principais etapas do processo de obtenção e fabricação dos CPs 

para a caraterização do compósito estão descritas e mostradas nas Figuras 3.1 a 3.8. 

 

1. Coleta das fibras longas na SISALTEC. 

 
Figura 3.1 – Fibras longas de sisal coletadas. 
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2. Tratamento das fibras longas com água fervente por 15 minutos, realizado para 

eliminar as impurezas entorno das fibras melhorando a adesão da interface. 

 
Figura 3.2 – Tratamento da fibra de sisal em água fervente. 

 
 

3. A secagem das fibras por exposição ao sol por oito horas, deu-se em aberto ao ar 

livre como processo de desumidificação natural. 

 
Figura 3.3 – Secagem da fibra de Sisal ao ar livre. 

 
 

4. Corte das fibras longas em segmentos de 3,0 cm utilizando gabarito fabricado e 

estilete. 

 
Figura 3.4 – Corte das fibras de Sisal. 
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5. Para chegar a definição dos percentuais de fibra em relação a matriz (formulações 

a ser utilizadas) levou-se em consideração o volume ocupado para uma mistura, a 

matriz poliéster ortoftálica, trabalhável, assim, experimentalmente, chegamos as 

proporções ideais de 5%, 10% e 15% da massa do compósito. 

 

6. Fabricação das mantas por prensagem em molde fechado de aço. 

 

Figura 3.5 – Processo de obtenção da manta: (a) medição do comprimento da fibra, (b) distribuição 

aleatória da fibra no molde, (c) prensagem no molde e (d) obtenção da manta nas dimensões (20 x 20 x 

1,0) cm. 

 
 

7. Fabricação das placas de compósito em molde metálico submetido à compressão, 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 – Fabricação da placa do compósito: (a) prensa hidráulica e (b) placa do compósito. 
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8. Corte dos corpos de prova para os vários ensaios de caracterização utilizando-se 

serra de bancada fabricada pelo autor, Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – (a) serra de bancada e (b) corpos de prova. 

 
 

9. Acabamento das amostras para aparar rebarbas. 

 

A Figura 3.8 mostra um fluxograma com as etapas do processo de caracterização do 

compósito de sisal proposto. 

 

Figura 3.8 – Fluxograma do processo de obtenção do compósito. 
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Para obtenção das referidas placas de placas de compósitos foram construídos moldes 

de com chapas de aço 1020, nas dimensões 20 x 20 x 1,0cm. 

As placas de compósitos com dimensões 20 x 20 x 1,0cm, com matriz básica de resina 

sintética ortoftálica com acréscimo de 5%, 10% e 15%, em peso, de fibras curtas de sisal, 

foram fabricadas para confecção dos corpos de prova para ensaios de caracterização.  

A opção pelos valores percentuais utilizados da fibra do sisal, na formulação dos 

compósitos, deu-se conforme a adequa quantidade do volume das fibras para a mistura com a 

resina poliéster ortoftálica cristal. 

Os ensaios foram realizados nas dependências do Laboratório Materiais do IFRN e 

LACAMM do IFRN - Unidade de Ensino de Natal, Campus Central e no LMHES UFRN. 

 

3.2 CONFECÇÃO DE PLACAS DE COMPÓSITOS 

3.2.1 Materiais Utilizados 

 

Foi utilizada como matriz a RC (resina cristal - resina poliéster insaturada ortoftálica), 

da ARA Química S/A adquirida no comércio local em loja especializada em fibras de vidro e 

carbono para manutenção de piscinas, construção de barcos e artesanato.  

A Tabela 3.1 apresenta as propriedades da resina AZ 1.0 padrão (cristal). 

 

Tabela 3.1 - Propriedades da resina ortoftálica cristal. 

PROPRIEDADES DA RESINA LÍQUIDA AZ 1.0 - PADRÃO 

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

Pico Exotérmico Max. 150°C 

Aspecto Cristal 

Cor depois de curada Incolor 

Resistência à Tração 57,0 MPa (ASTM D638-14) 

Módulo de Tração
 

1970 MPa (ASTM D638-14) 

Alongamento % 3,2 (ASTM D638-14) 

Resistência à Flexão 84,4 MPa (ASTM D790-15) 

Módulo na Flexão
 

2814,3 (ASTM D790-15) 

Fonte: Adaptado de ARA Química S/A 

 

Segundo o fabricante ARA Química S/A, os valores apresentados na Tabela 3.1 são 

típicos e baseados em materiais testados em seus laboratórios, mas com variação entre as 

amostras. Sendo esses valores típicos não podem ser garantidos ou servirem como 

especificação. 

As placas de compósito foram fabricadas no LMHES (Laboratório de Máquinas 

Hidráulicas e Energia Solar) da UFRN e Laboratório de Materiais do IFRN. 
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O processo se iniciou com a preparação do molde, onde após as devidas medidas de 

limpeza foi umedecido com o desmoldante à base de cera de carnaúba, enquanto a resina da 

matriz base era preparada com adição de 2% de catalizador. 

Colocava-se uma quantidade de resina no molde, e em seguida a manta com massa 

correspondente a 5, 10 ou 15% de fibras do sisal da massa do compósito, era colocada no 

molde e derramava-se o restante da resina em cima da manta. Após 10 minutos, tempo de pré-

cura a tampa do molde era colocada e levava-se à prensa para a compressão da tampa superior 

do molde, atingindo-se 4,0 toneladas, permanecendo no processo de cura (prensagem) por 24 

horas.   Constatada a cura do compósito, era realizada a desmoldagem. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO 

3.3.1 Ensaios 

 

As fibras, quando utilizadas como material de acréscimo nos compósitos poliméricos, 

nas proporções de 5%, 10% e 15% de fibras do sisal da massa do compósito, exercem 

significantes e valiosas contribuições, nas melhoras das propriedades mecânicas apresentadas 

nos materiais compósitos. Estas significantes características ocorre porque o comprimento da 

fibra afeta diretamente na distribuição das tensões internas do material compósito. 

Contudo devemos frisar que no caso das fibras de pequeno comprimento elas 

provocam concentrações de tensões na região próxima às extremidades. Quando o compósito 

apresenta às fibras contínuas longas, a maior parcela de carga será suportada pela fibra, 

consequentemente, aumentando a resistência mecânica do material, tendo um maior êxito 

quando as fibras estiverem na direção de aplicação do esforço. 

Entretanto, as fibras rompem somente se a deformação aplicada ao material compósito 

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

das próprias fibras, porém a resina assume um papel relevante no alongamento, pois é nela 

que ocorre o início da fissura do laminado e as fibras possuem a capacidade de resistir aos 

esforços. 

Os aspectos microestruturais dos componentes dos materiais compósitos fibrosos, tais 

como: diâmetro, comprimento e alinhamento ou distribuição das fibras e seus percentuais, 

influem sensivelmente nas suas propriedades mecânicas, (BARBOSA, 2011). Desta forma, 

com a variação destes aspectos ocorrerá uma variação nas propriedades do material. 



53 

 

Contudo, o importante é determinar estes fatores para que se possa obter um material 

com propriedades mecânicas exigidas pelo projeto. Quanto a determinação das propriedades 

elásticas de um material compósito deve-se levar em consideração a densidade, o arranjo e 

fração de volume das fibras. Ainda dentro do aspecto do arranjo (distribuição e orientação) do 

reforço, considerações sobre a isotropia ou anisotropia do material devem ser feitas. 

 

3.3.2 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

A análise termogravimétrica é uma técnica de análise instrumental que mede a 

variação de massa da amostra em relação a temperatura e/ou tempo enquanto é submetido a 

uma programação controlada, utilizando equipamento mostrado na Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 – Foto da máquina de ensaio de TGA. 

 

Fonte: Manual NETZSCH STA 449F3 

 

Esta técnica possibilita conhecer a faixa de temperatura em que a amostra adquire uma 

composição química fixa, a temperatura em que se decompões e o andamento das reações de 

desidratação, oxidação, combustão, decomposição etc. 

O TG/DSC simultâneo é aplicado ao mesmo tempo sobre a mostra, obtendo-se 

informações sobre a variação de massa e entalpia e/ou calor específico da amostra num único 

experimento. 
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3.3.3 Densidade Aparente 

 

A densidade aparente considera o volume do material levando em conta os poros 

abertos presentes, sendo inferior ao volume determinado pela medição indireta das dimensões 

do corpo de prova no cálculo da densidade volumétrica. 

Os ensaios de densidade aparente foram realizados no laboratório de Mecânica dos 

Fluidos do Departamento de Engenharia Mecânica localizado no NTI/UFRN. 

A determinação da densidade aparente foi através do equipamento medidor de 

densidade DSL 910, mostrado na Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 – Medidor de densidade aparente DSL 910. 

 
 

As amostras medindo (1,0 x 1,0 x 1,0) cm foram colocadas no prato do equipamento, 

o qual fornece o peso a seco. Posteriormente a amostra foi mergulhada, sendo também medida 

a massa molhada. Finalmente o equipamento fez a leitura determinando a densidade aparente 

do produto e a temperatura do líquido para cada amostra. 

 

3.3.4 Ensaio Absorção de Umidade do Compósito 

 

Para realizar o ensaio de absorção de umidade foram confeccionado trinta e seis 

corpos de prova dos compósitos, Figura 3.11, para serem submergido em líquidos distintos, 

água destilada, água salgada e óleo usado. 
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Figura 3.11 – CPs para ensaio de absorção de umidade. 

 
 

Depois de secos os corpos de prova foram pesados numa balança modelo BL3200H 

2012 do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar do Departamento de 

Engenharia Mecânica localizado no NTI/UFRN. Após a pesagem dos corpos de prova secos 

foram em três lotes de doze, sendo quatro amostras para cada uma das formulações, 5,0%, 

10% e 15%. 

Em seguida estes lotes fora submersos em água mineral, água salgada e óleo usado, 

durante 48 dias o período de saturação na absorção. Figura 3.12. A cada tempo de imersão 

previsto para saturação as amostras são retiradas, secas e pesadas. 

 

Figura 3.12 – CPs submersos na água mineral, água salgada e óleo queimado. 

 
 

3.4 ENSAIOS TÉRMICOS 

 

Neste ensaio verificou-se o comportamento das propriedades térmicas do compósito 

em análise. Foram realizados ensaios térmicos para determinar a Condutividade térmica, 

Capacidade térmica, Difusividade térmica e Resistencia térmica do compósito em analise. As 

propriedades térmicas foram determinadas através do equipamento KD2*Pro, mostrado na 
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Figura 3.13. Nela é apresentado o equipamento de medição ligado ao corpo de prova através 

de um sensor. 

 

Figura 3.13 – Equipamento de análise térmica KD2*Pro. 

 
 

Esse equipamento pertence ao Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar 

do Departamento de Engenharia Mecânica, localizado no NIT/UFRN. 

O equipamento faz as medidas de propriedades térmicas, baseado na análise da 

resposta térmica do material com relação à excitação através de um fluxo térmico. Este fluxo 

de calor é produzido por aquecimento elétrico de um resistor inserido no sensor o qual entra 

em contato direto com o material em análise. A medição da condutividade térmica, 

capacidade térmica, difusividade térmica e resistência térmica é baseada em amostragens 

periódicas da temperatura em função do tempo. 

Os corpos de prova foram confeccionados em formato cilíndrico com 5,0 cm de 

diâmetro e 5,0 cm de altura, utilizando o molde da Figura 3.14.  

 

Figura 3.14 – Confecção de corpos de prova para ensaio térmico: (a) molde para confecção do corpo 

de prova e (b) abertura de orifícios no corpo de prova. 
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Os testes foram realizados em três amostras para cada formulação, 5%, 10% e 15% de 

sisal, respectivamente. Para cada amostra foram determinadas as propriedades térmicas em 

três pontos. 

 

3.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

É uma técnica muito utilizada para o estudo de estruturas superficiais das amostras 

com imagens de alta profundidade de foco, obtendo-se relevos na superfície das amostras. As 

imagens formadas são tridimensionais, muito mais fáceis de serem interpretadas. Este tipo de 

microscópio também produz imagens de alta resolução, sem a perda de nitidez. A preparação 

de amostras e a obtenção de imagens são simples. 

Para realizar este ensaio foi usado o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), no 

Laboratório de Caracterização de Materiais /Minerais da Área de Recursos Naturais do IFRN, 

(LACAMM), sendo as amostras, levadas previamente ao metalizador, Figura 3.15a, 

submetendo-as amostras ao processo de revestimento condutivo, utilizando pó de ouro de 18 

quilates. Após o processo de metalização as amostras foram levadas para o Microscópio de 

Eletrônico de Varredura, mostrado na Figura 3.15b. 

 

Figura 3.15 – Equipamento para obtenção do MEV. 

 
 

As amostras, em número de seis, nas dimensões (1,0 x 1,0 x 1,0) cm, foram retiradas 

dos corpos de prova fabricados com o material compósito em estudo. 

Os ensaios de MEV foram realizados na região da superfície de fratura das amostras 

do compósito em estudo e mapeados os elementos existentes, verificando-se as fases 

formadas e sua homogeneidade. 
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3.6 TRAÇÃO 

 

O ensaio mecânico de tração consiste na aplicação de carga de tração uniaxial 

crescente em um corpo de prova específico até a ruptura. Trata-se de um ensaio amplamente 

utilizado na indústria de componentes mecânicos, devido às vantagens de fornecer dados 

quantitativos das características mecânicas dos materiais. 

Pode-se afirmar que, praticamente, neste tipo de ensaio, as deformações promovidas 

no material são uniformemente distribuídas em todo o seu corpo, pelo menos até ser atingida 

uma carga máxima próxima, ponto de ruptura, do final do ensaio e, como é possível fazer com 

que a carga cresça numa velocidade razoavelmente lenta durante todo o teste. O ensaio de 

tração permite obter um gráfico tensão-deformação, no qual é possível analisar 

satisfatoriamente o comportamento do material. 

Para o ensaio de tração, com cinco CP’s, nas mesmas condições de ensaios, 5%, 10% 

e 15% de fibras do sisal da massa do compósito, respectivamente, foram selecionados para 

ensaios válidos. A Figura 3.16 mostra os corpos de prova utilizados para o ensaio de tração, 

os quais estão submetidos às dimensões conforme a norma ASTM D3039 (2014). 

 

Figura 3.16 – Corpo de prova para ensaios de tração e flexão. 

 
 

Os corpos de prova se romperam dentro do comprimento útil do mesmo, ou seja, com 

comportamento final de acordo com a norma ASTM D3039 (2014). 

Para estes ensaios foi utilizada a máquina universal, modelo SERV PULSER, 

Figura 3.17. Tais ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais do IFRN Campus 

Central. 
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Figura 3.17 – Garras da máquina universal preparando o ensaio de tração. 

 
 

A Figura 3.18 mostra a máquina durante ensaio de tração em uma amostra do 

compósito. Durante o ensaio de tração é utilizado um acessório para medição do alongamento.  

 

Figura 3.18 – Ensaio de tração em desenvolvimento. 

 
 

Após a realização dos ensaios mecânicos foi feita uma análise macroscópica das 

características da fratura em todos os corpos de prova. 
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3.7 FLEXÃO 

 

O ensaio de flexão em três pontos, Figura 3.19, foi usado para a caracterização do 

compósito. Este ensaio consiste na aplicação de uma carga no centro de um corpo de prova 

específico, padronizado e apoiado em dois pontos. A carga aplicada aumentava 

gradativamente até a ruptura do corpo de prova. 

 

Figura 3.19 – Aplicação de carga. 

 

 

O valor da carga aplicada versus o deslocamento do ponto central é a resposta do 

ensaio. Os principais resultados do ensaio de flexão são: módulo de elasticidade, tensão à 

flexão, deformação e flecha. A Figura 3.20, mostra uma amostra do compósito em ensaio na 

máquina universal. 

 

Figura 3.20 – Ensaio de flexão em desenvolvimento. 
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Os ensaios foram realizados à temperatura ambiente (25ºC) e umidade relativa de 

45%. Os corpos de prova (CP’s) foram cortados e suas laterais lixadas. Foram testados cinco 

CPs para cada formulação estudada. 

Com relação ao ensaio de flexão em três pontos, foram ensaiados cinco CP’s e a 

resistência à flexão foi definida como sendo a tensão originada da carga responsável pela 

fratura do corpo de prova. A mesma é medida na superfície inferior (onde atuam as tensões de 

tração) do corpo de prova. Igual que o ensaio de tração uniaxial, os valores referentes à 

rigidez (módulo de elasticidade) foram determinados antes do início do dano. 

As dimensões dos CP’s e as especificações de execução dos ensaios seguiram as 

normas ASTM D3039 (2014), ASTM D695 (2015) e ASTM D790 (2015) para os ensaios de 

tração uniaxial e flexão em três pontos, respectivamente. 

 

3.8 IMPACTO 

 

O ensaio de impacto consistiu em submeter um corpo de prova entalhado padronizado, 

Figura 3.21, a uma flexão provocada por impacto por um martelo pendular (Figura 3.22). Este 

tipo de ensaio permitiu determinar a energia utilizada na deformação e ruptura do corpo de 

prova, que era a medida da diferença entre a altura inicial do pêndulo h e a altura máxima 

atingida após a ruptura do corpo de prova h'. Quanto menor for a energia absorvida, mais 

frágil será o comportamento do material àquela solicitação dinâmica. 

 

Figura 3.21 – Corpo de prova para ensaio de Impacto. 

 
 

O ensaio de impacto é largamente utilizado na avaliação do comportamento frágil dos 

materiais, porém, a significação e a interpretação são limitadas. Por essa razão, o ensaio deve-

se restringir à comparação de materiais ensaiados nas mesmas condições. 
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Figura 3.22 – Martelo pendular para ensaio de Impacto. 

 
 

Os componentes das tensões triaxiais presentes no corpo de prova durante o ensaio 

não podem ser medidos satisfatoriamente porque dependem de diversos fatores.  

Dessa maneira, não é possível relacionar a energia absorvida pelo corpo de prova com 

o comportamento do metal a um choque qualquer, o que somente aconteceria se a peça inteira 

fosse ensaiada nas condições de trabalho. O corpo de prova foi entalhado para permitir a 

localização da fratura e produzir um estado triaxial de tensões.  

 

3.9 NORMAS PARA PROCEDIMENTOS DE ENSAIO 

 

Para os ensaios e caracterização do compósito foram adotados procedimentos 

recomendados pelas normas pertinentes, apresentadas na Tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2 – Medidas dimensionais dos corpos de prova. 

Ensaio 
Comprimento 

(mm) 
Largura 

(mm) 
Espessura 

(mm) 
Normas Utilizadas 

Tração 170 25 6 
ASTM D3039-14 

/D695-15 

Flexão 127 12,7 6 ASTM D790-15 

Impacto 55 10 10 ASTM E23-12 

Propriedades Térmicas 50 50 - ASTM D5334-14 

Umidade 25 25 6 ASTM D570-10 

Densidade 25 25 6 ASTM D792-13 

MEV 6 6 6 --- 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os objetivos propostos no desenvolver desta tese, neste item são 

apresentados dados quantitativos sobre o desempenho térmico e mecânico, de um compósito 

de matriz ortoftálica com reforço/carga de fibra de sisal, obtidos de vários ensaios realizados 

para a determinação de propriedades que expressam os comportamentos mecânico e térmico. 

 

4.1 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

 

As Figuras 4.1 a 4.5 apresentam as curvas de análise termogravimétrica (TGA) para a 

resina poliéster e para as formulações do compósito estudadas. 

 
Figura 4.1 – Curva TGA da resina poliéster. 

 
 

Figura 4.2 – Curva TGA da fibra de sisal. 
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Em relação à perda de massa percebeu-se que a fibra de sisal apresentava boa 

resistência à temperatura, tendo perda menor que 5% para uma temperatura de até 200°C. A 

300°C a perda cresce para 33,0% e para 500°C a perda fica em torno de 70%. Ressalte-se que 

a maior parte dessa massa perdida é relativa a umidade presente na fibra. 

Na processabilidade do compósito não se atinge esse nível de temperatura, 

concluindo-se, portanto, que praticamente não há perda de massa para a obtenção do 

compósito em todas as suas configurações/formulações.  

O mesmo comportamento também pode ser verificado para todas as formulações do 

compósito, como mostrado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.3 – Relação de perda de massa formulação C5. 

 

 

Figura 4.4 – Relação de perda de massa formulação C10. 
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Figura 4.5 – Relação de perda de massa formulação C10. 

 
 

A Tabela 4.1 Apresenta a perda de massa para vários níveis de temperatura, mostrando 

o comportamento assumido para a fibra de sisal e as formulações do compósito testadas. 

 

Tabela 4.1 – Perda de massa para vários níveis de temperatura. 

Temperatura  

(°C) 

RC 

(%) 

Fibra 

(%) 

C5 

(%) 

C10 

  (%) 

C15 

  (%) 

100 1 5 0 0 0 

200 2 8 5 5 5 

300 12 24 15 15 15 

400 90 62 90 90 90 

500 95 70 92 92 93 
 

 

Figura 4.6 – Relação perda de massa. 
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Até 200°C, a fibra apresenta maior perda de massa que as formulações do compósito, 

com perda igual, Figura 4.4. Para 300 °C a perda de massa da fibra é 60% maior que a das 

formulações do compósito que continuam iguais.  

O comportamento de perda de massa para os outros níveis, 400 e 500°C permanece 

para todas as formulações do compósito, porém a perda de massa dessa formulação passa a 

ser muito maior que a registrada para a fibra. 

 

4.2 DENSIDADE APARENTE 

 

A Tabela 4.2 Apresenta os resultados dos ensaios de densidade aparente obtidos na 

resina, na fibra vegetal e nas formulações estudadas do material compósito. 

 

Tabela 4.2 – Densidades médias da resina, fibra e compósito. 

TIPO D (g/cm
3
) 

RC  1,24 

Fibra de sisal 1,20 

C5 1,17 

C10 1,20 

C15 1,21 

 

O gráfico da Figura 4.7 mostra o comportamento comparativo entre os elementos da 

matriz, das fibras e das configurações do compósito. 

 

Figura 4.7 – Comportamento comparativo entre matriz, fibras e formulações do compósito. 
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A densidade da fibra de sisal é quase igual a da matriz de resina poliéster da relativa a 

matriz, sendo menor em apenas 3,3%. 

Com relação às configurações de compósitos estudadas todas tiveram densidade um 

pouco menor que a da matriz, o que representa um potencial de aplicabilidade amplo. Para 

todas as configurações a densidade é praticamente igual. Em relação a outros compósitos foi o 

que apresentou um nível de densidade competitivo entre os inúmeros compósitos já 

estudados. 

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 em alguma 

adulteração do produto que é entregue pelo fabricante. 

Todas as configurações/formulações do compósito apresentaram densidade abaixo da 

resina matriz, com densidade igual para todos percentuais de fibra utilizados. A formulação 

dos compósitos para três percentuais de fibra de sisal foi 3,3% menor que a da resina poliéster 

matriz. 

Pode-se, portanto, utilizar a carga de fibra de sisal 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 dá um potencial de utilização do compósito proposto aliado ao 

comportamento térmico. É possível fabricar estruturas leves e resistentes para algumas 

aplicabilidades, principalmente para as indústrias moveleira e automotiva, além de artesanato 

com boa estética. 

 

4.3 ANÁLISE TÉRMICA 

 

A Tabela 4.3 Apresenta os resultados médios medidos das propriedades termofísicas 

estudadas, da condutividade térmica, a capacidade térmica (calor Específico), da difusividade 

térmica, e da resistência térmica (resistividade). As análises foram realizadas na resina, fibra e 

no material compósito pelo analisador térmico KD2 PRO. 

Mais uma vez o comportamento do compósito parta as três formulações escolhidas e 

testadas foi similar ao da resina poliéster matriz. Houve um acréscimo na condutividade 

térmica à medida que se aumentava a proporção em massa das fibras de agave. 
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Tabela 4.3 – Propriedades Térmicas da resina, fibra e compósito. 

Material 
C 

(MJ/m
3
K ) 

D 

(mm
2
/s) 

K 

(W/mK) 

R 

(°C·cm/W) 

RC 1,945 0,114 0,221 452,1 

C5 1,806 0,114 0,220 454,5 

C10 1,987 0,114 0,225 445,7 

C15 1,896 0,116 0,228 439,1 

 

O melhor comportamento térmico foi para a formulação com 5% de fibras de agave e 

o pior comportamento para a formulação com 15%. A formulação C5 teve condutividade 

igual a da resina e a C15 foi maior que a da resina em 3,2%. 

Entre os compósitos já obtidos e testados pelo grupo de estudos em materiais e energia 

do LMHES da UFRN, esse apresentou uma condutividade um pouco maior, muito superior a 

do melhor compósito com pó de café de 0,142 W/m-K, porém inferior a de outros 

compósitos, como, por exemplo, o que usa resíduos de mármore com condutividade em torno 

de 0,5W/m-K. 

Apesar de não ter excelente resistência térmica, pode ser classificação na formulação 

C5 como isolante térmico, por apresentar K menor que 0,21W/m-K, trazendo possibilidades 

de aplicações térmicas para o compósito estudado. 

Em relação à resistividade todas as formulações foram superiores a da resina cristal. 

Com relação à difusividade praticamente se manteve constante para todas as formulações do 

compósito e o mesmo comportamento pode ser verificado no calor específico volumétrico. 

O compósito para as várias formulações testadas não pode ser qualificado como 

excelente isolante térmico, porém pode ser utilizado para aplicações onde se requeiram 

isolação térmica e seria importante um estudo com outra resina, por exemplo, a poliuretano de 

mamona para verificar a ocorrência de uma menor condutividade térmica de compósitos com 

o uso da fibra de sisal. 

O gráfico da Figura 4.8, mostra o comportamento assumido pela capacidade térmica 

(calor específico volumétrico) para a matriz e compósito. 

O gráfico da Figura 4.9 apresenta o comportamento da difusividade térmica para a 

matriz e compósito. 
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Figura 4.8 – Comportamento do calor específico volumétrico no ensaio térmico. 

 
 

Figura 4.9 – Comportamento da difusividade no ensaio térmico. 

 
 

O gráfico da Figura 4.10 mostra o comportamento assumido pela condutividade 

térmica para a matriz e compósito. 

A Figura 4.11 mostra o comportamento assumido pela resistividade térmica para a 

matriz e compósito. 
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Figura 4.10 – Comportamento assumido pela condutividade no ensaio térmico. 

 
 

Figura 4.11 – Comportamento assumido pela resistividade no ensaio térmico. 

 

 

4.4 IMPACTO 

 

A Tabela 4.4 apresenta os valores da energia de impacto para a resina matriz e as 

configurações do compósito com fibras de sisal e o gráfico da Figura 4.12 mostra o 

comportamento assumido por esse parâmetro. 
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Tabela 4.4 – Resultados do ensaio de impacto para matriz e formulações do compósito. 

ENERGIA DE IMPACTO – MARTELO 30 Kg 

RC C5% C10% C15% 

2,118 ± 0,164 3,804± 0,529 5,687 ± 0,459 4,903± 1,019 

 

Figura 4.12 – Comportamento do ensaio de impacto. 

 
 

Todas as configurações testadas apresentaram resistência ao impacto muito maior que 

a da matriz, demonstrando-se que as fibras de sisal provocavam uma maior capacidade de 

absorção de energia. 

A formulação com melhor resultado foi a C10 que teve absorção de energia de 

impacto quase o triplo da relativa à resina. A configuração de pior resultado teve absorção de 

impacto quase o dobro da resina. 

Os resultados obtidos pelas configurações do compósito para essa propriedade 

mecânica foram os mais significativos alcançados e que dão maior viabilidade de aplicação do 

compósito, principalmente para solicitações de pequenas cargas dinâmicas. 

De todos os compósitos já estudados recentemente, no período (2010 à 2015), pelo 

grupo de materiais e energia do LMHES/ UFRN foi o que apresentou maior viabilidade em 

relação a essa propriedade. 
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4.5 TRAÇÃO 

 

A Tabela 4.5 e os gráficos da Figura 4.13 apresentam os resultados e o comportamento 

dos parâmetros obtidos no ensaio de tração para a matriz polimérica utilizada e o compósito 

em suas várias configurações/formulações. 

 

Tabela 4.5 – Resultados obtidos no ensaio de tração para os compósitos e matrizes. 

Adição 

(%) 
Resistencia à Tração 

(MPa) 
Deformação Total 

(%) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 

RC 32,33 ± 1,73 5,00 ± 0,01 0,647 ± 0,036 

C5 15,17 ± 1,3 5,60 ± 0,5 2,85 ± 0,5 

C10 15,95 ± 1,2 3,34 ± 0,6 4,54 ± 1,2 

C15 22,89 ± 4,2 4,55 ± 1,1 5,031 ± 2,1 

 

A RT da matriz de resina poliéster medida foi bem inferior a apresentada pelo 

fabricante, de 57,0 MPa, com decréscimo foi de 67,7%. Esse resultado pode estar associado a 

processo de adulteração da resina nos postos de revenda. 

Percebeu-se uma diminuição significativa na resistência à tração dos compósitos em 

relação a da matriz polimérica, com melhor configuração C15 (compósito com 15% de fibra 

do sisal na sua massa) tendo um decréscimo de RT da ordem de 30,0% e a pior configuração 

C5 (compósito com 5% de fibra do sisal na sua massa) de 53,1%. 

Notou-se que a RT foi aumentando à medida que se aumentava o percentual de fibras 

de sisal no compósito. Portanto, o compósito teve eficiência maior na RT para 15% de fibras 

de sisal. Para o alongamento a formulação com resultado mais expressivo foi a C15 

(compósito com 15% de fibra do sisal na sua massa) e em relação ao módulo todas as 

formulações foram tiveram resultados piores que o da matriz, com a melhor formulação 

correspondendo a C5 (compósito com 5% de fibra do sisal na sua massa). 

Apesar dos valores de RT serem menores do que os obtidos pela matriz, todas as 

formulações do compósito podem ser utilizadas em aplicações que requeiram baixas 

solicitações de tensões de tração, com múltiplas possibilidades.  

As Figuras 4.13 a 4.16 mostram o comportamento da RT, da deformação e do módulo 

de elasticidade para as várias configurações testadas. 
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Figura 4.13 – Comportamento do ensaio de tração para a RC. 

 
 

O gráfico da Figura 4.13 apresenta o resultado obtido da tensão de ruptura no ensaio 

de tração para o corpo de prova de resina cristal. 

 

Figura 4.14 – Comportamento do ensaio de tração para formulação C5. 

 
 

O gráfico da Figura 4.14 apresenta o resultado obtido da tensão de ruptura no ensaio 

de tração para o corpo de prova do compósito C5, compósito com 5% de fibra do sisal na sua 

massa. 
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Figura 4.15 – Comportamento do ensaio de tração para formulação C10. 

 
 

O gráfico da Figura 4.15 apresenta o resultado obtido da tensão de ruptura no ensaio 

de tração para o corpo de prova do compósito C510, compósito com 10% de fibra do sisal na 

sua massa. 

 

Figura 4.16 – Comportamento do ensaio de tração para formulação C15. 

 
 

O gráfico da Figura 4.16 apresenta o resultado obtido da tensão de ruptura no ensaio 

de tração para o corpo de prova do compósito C5, compósito com 15% de fibra do sisal na sua 

massa. 
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4.6 FLEXÃO 

 

As Tabelas 4.6 e 4.7 apresentam os resultados do ensaio de flexão para matriz e 

formulações do compósito testadas. 

 
Tabela 4.6 – Resultados comparativos entre as medidas do ensaio e os parâmetros cedidos pelo 

fabricante das matrizes utilizadas. 

 Resistência à Flexão 

(MPa) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 

Medida 56,33 ± 2,58 1,71 ± 0,233 

Fabricante 84,4 2,81 

 

Tabela 4.7 – Resultado das médias do ensaio de RF. 

Adição 

(%) 

Resistência à Flexão 

(MPa) 

Alongamento Total 

(%) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 

RC 56,33 ± 2,58 0,033 ± 0,003 1,71 ± 0,233 

C5 31,17 ± 2,1 0,05 ± 0,0 0,623 ± 0,42 

C10 44,67 ± 4,4 0,03 ± 0,0 1,489 ± 0,147 

C15 51,91 ± 0,9 0,03 ± 0,0 1,730 ± 0,30 

 

A RF da matriz de resina poliéster medida foi inferior a apresentada pelo fabricante, 

de 84,4 MPa, com decréscimo de 36,8%. Porém a diminuição foi bem menor que a verificada 

para a resistência à tração. Essa diminuição pode estar também associada a processo de 

adulteração da resina nos postos de revenda. 

Houve um aumento da resistência à flexão quando aumentava-se a proporção em 

massa das fibras de sisal da ordem de 66,0% da formulação C5 para a C15. A formulação de 

maior RF foi a C15, inferior em apenas 7,9% a relativa a matriz de resina poliéster. A pior 

formulação foi a C5, inferior em 44,7% quando comparada a da matriz. 

Os valores de resistência à flexão foram bem superiores aos alcançados na tração, 

mostrando uma maior capacidade do compósito para resistir a cargas de flexão, 

comportamento geralmente apresentado por todos os compósitos. 

Para a deformação a formulação com melhor resultado foi a C15 com resultado igual 

ao da resina matriz e a formulação de pior resultado foi a C5. 

Provou-se a maior viabilidade do compósito para a flexão do que na tração, com 

menor perda de resistência em relação à matriz de resina poliéster ortoftálica utilizada. 

Em relação ao módulo de elasticidade a configuração de maior rigidez foi a C15 

praticamente igual a da resina, em consequência sendo a formulação mais frágil. A 

formulação de menor fragilidade foi a C5. 
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A rigidez do compósito para as formulações C10 e C15 estiveram muito próximas a da 

resina. Essa análise confirma o caráter de carga das fibras de sisal. 

Todas as configurações/formulações testadas do compósito obtiveram RF inferior a da 

matriz, porém não inviabilizou a utilização do compósito quando submetido à flexão. 

As Figuras 4.17, 4.18 e 4.19 mostram o comportamento dos parâmetros de flexão para 

as três formulações estudadas. 

 
Figura 4.17 – Comportamento na flexão para formulação C5. 

 
 

O gráfico da Figura 4.17 apresenta o resultado obtido da tensão de ruptura no ensaio 

de flexão para o corpo de prova do compósito C5, (compósito com 5% de fibra do sisal na sua 

massa). 

 
Figura 4.18 – Comportamento na flexão para formulação C10. 
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O gráfico da Figura 4.18 apresenta o resultado obtido da tensão de ruptura no ensaio 

de flexão para o corpo de prova do compósito C10, (compósito com 10% de fibra do sisal na 

sua massa). 

 
Figura 4.19 – Comportamento na flexão para formulação C15. 

  
 

O gráfico da Figura 4.19 apresenta o resultado obtido da tensão de ruptura no ensaio 

de flexão para o corpo de prova do compósito C15 (compósito com 15% de fibra do sisal na 

sua massa). 

 

4.7 ABSORÇÃO DE UMIDADE 

 

O tempo de imersão para os compósitos foi de 48 dias para as amostras imersas em 

água destilada, água do mar e óleo queimado. A Tabela 4.8 apresenta os resultados obtidos 

para absorção de agua do mar. 

 
Tabela 4.8 – Índice de absorção de água do mar pelos compósitos. 

Absorção de Água do Mar 

Material Abs.% 

RC 1,107 ± 0,070 

C5 1,585 ± 0,256 

C10 1,943 ± 0,205 

C15 2,535 ± 0,561 

 

A absorção na água do mar foi maior para o compósito em relação a matriz nas três 

formulações estudadas. A configuração C5 foi a que apresentou melhor resultado para o meio 
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testado, embora maior que a da matriz em 43,2%. Esse comportamento é observado para 

quase todos os compósitos estudados. 

Com o aumento do percentual de fibras de sisal percebeu-se um aumento significativo 

da absorção de água pelo compósito, alcançando para C15 um nível de absorção maior que o 

dobro do atingido pela matriz de resina poliéster. Essa constatação demonstra a alta 

capacidade higroscópica das fibras vegetais de sisal. 

O compósito proposto e estudado teve uma absorção de água competitiva com a 

maioria dos já testados e estudados no grupo de materiais e energia do LMHES. A Tabela 4.9 

apresenta os resultados do ensaio de absorção de umidade para o meio água destilada. 

 

Tabela 4.9 – Índice de absorção de água destilada pelos compósitos. 

Absorção de Água Destilada 

Material Abs.% 

RC 0,998 ± 0,033 

CP 5 1,872 ± 0,239 

CP 10 2,700 ± 0,492 

CP 15 2,917 ± 0,762 

 

O compósito para suas três formulações teve um maior índice de absorção de água 

destilada que a observada na água do mar. As formulações C5 e C10 mostram um aumento 

significante de absorção para esse meio aquoso, com a C10 tendo um aumento de 42,1%. 

Mais uma vez comprovou-se que um maior percentual de fibras de sisal na formulação 

conduz a uma maior absorção de água do mar. A configuração C15 foi a que apresentou o 

maior percentual de absorção de água para esse meio aquoso, sendo quase o triplo da relativa 

à matriz. A melhor formulação C5 teve uma absorção de água do mar 64,1% menor que a pior 

configuração C15. 

Ficou evidenciada a competitividade do compósito em relação a absorção de água do 

mar quando comparado a outros compósitos já estudados e citados pela literatura. Ressalte-se 

que não se optou por isolar com camada de resina as laterais dos CPs após cortados por serra. 

A Tabela 4.10 apresenta os resultados do ensaio de absorção de umidade para o meio 

óleo queimado. 

 
Tabela 4.10 – Índice de absorção de óleo queimado pelos compósitos. 

Absorção de Óleo Queimado 

Material  Abs.% 

RC 0,112 ± 0,033 

CP 5 0,165 ± 0,050 

CP 10 0,177 ± 0,028 

CP 15 0,270 ± 0,070 
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O mesmo comportamento dos outros meios pode ser verificado. Todas as formulações 

apresentaram maior nível de absorção que o da matriz de resina poliéster. Foi o meio aquoso 

de menor índice de absorção de umidade. 

A formulação com melhor resultado foi a C5, com índice de absorção maior em 43,7% 

e a pior formulação C15 com absorção duas vezes e meia maior.  

Relacionando-se a melhor formulação com a pior formulação tem-se um aumento de 

64,5%, o que demonstra a grande variação entre as formulações para o parâmetro avaliado, 

para os três percentuais de fibras testados. 

A comparação do compósito estudado para absorção de óleo fica difícil de ser feita, 

pois não se encontra na literatura citações sobre o estudo de absorção de umidade para esse 

meio aquoso. Tem-se mais resultados para o petróleo, que geralmente é muito maior que o 

obtido para as formulações escolhidas e estudadas. 

O baixo índice de absorção de umidade constatado traz uma viabilidade de aplicação 

para o compósito exposto a esse meio aquoso. O percentual de umidade é muito menor que o 

alcançado para os dois outros meios testados. A Tabela 4.11 mostra os resultados obtidos para 

os três meios aquosos e o gráfico da Figura 4.20 apresenta o comportamento da absorção de 

umidade assumido pelas formulações do compósito escolhidas e testadas. 

 
Tabela 4.11 – Comportamento assumido pela matriz e formulações do compósito no ensaio de 

absorção de umidade. 

AMOSTRAS 
ABS. ÁGUA 

DESTILADA (%) 

ABS. ÁGUA DO 

MAR (%) 

ABS. ÓLEO  

QUEIMADO (%) 

RC 0,998 1,107 0,112 

C5 1,872 1,585 0,165 

C10 2,700 1,943 0,177 

C15 2,917 2,535 0,270 

MÉDIA C 2,4963 2,021 0,204 

 
Figura 4.20 – Absorção de umidade. 
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4.8 ANÁLISE MICROSCÓPICA DOS COMPÓSITOS 

 

As imagens das Figuras 4.21 a 4.32 representadas abaixo mostram a análise 

micrográfica para as três formulações do compósito escolhidas e testadas. 

Nas imagens da Figura 4.21 é possível perceber a forma de rompimento da fibra, para 

o compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 5% de sua massa, quando 

submetido ao ensaio de impacto. 

 

Figura 4.21 – MEV da formulação C5. 
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Nas imagens da Figura 4.22 é possível perceber o resultado do  arranchamento da fibra 

e formação de bolhas, para o compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 5% 

de sua massa, quando submetido ao ensaio de impacto. 

 

Figura 4.22 – MEV da formulação C5. 
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Nas imagens da Figura 4.23 é possível perceber o resultado a formação de trincas na 

matriz, para o compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 5% de sua massa, 

quando submetido ao ensaio de impacto. 

 

Figura 4.23 – MEV da formulação C5. 
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Nas imagens da Figura 4.24 é possível perceber a marca do arranchamento de fibras 

no compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 5% de sua massa. 

 

Figura 4.24 – MEV da formulação C5. 
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Nas imagens da Figura 4.25 é possível perceber a formação de bolhas e o surgimento 

de fissuras no compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 10% de sua massa. 

 

Figura 4.25 – MEV da formulação C10. 
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Nas imagens da Figura 4.26 é possível perceber a marca do arranchamento de fibras 

na matriz do compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 10% de sua massa. 

 

Figura 4.26 – MEV da formulação C10. 
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Nas imagens da Figura 4.27 é possível perceber feixe de fibras desordenado na matriz 

do compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 10% de sua massa. 

 

Figura 4.27 – MEV da formulação C10. 
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Nas imagens da Figura 4.28, superfície de rompimento na matriz do compósito com 

acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 10% de sua massa. 

 

Figura 4.28 – MEV da formulação C10. 
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Nas imagens da Figura 4.29 é possível perceber baixa adesão fibra/matriz do 

compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 15% de sua massa. 

 

Figura 4.29 – MEV da formulação C15. 
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Nas imagens da Figura 4.30 é possível perceber formação de bolhas e arranchamento 

de fibras na matriz do compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 15% de 

sua massa. 

 

Figura 4.30 – MEV da formulação C15. 

 
 

Nas imagens da Figura 4.31 superfície de ruptura no compósito com acréscimo da 

fibra de sisal na quantidade de 15% de sua massa. 
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Figura 4.31 – MEV da formulação C15. 

 
 

Nas imagens da Figura 4.32 é possível perceber a formação de trincas na matriz do 

compósito com acréscimo da fibra de sisal na quantidade de 15% de sua massa. 

Ficou evidenciada a baixa adesão entre fibras e matriz, a presença de trincas na matriz 

Baixa adesão fibra – matriz, o arranchamento de fibras, existência de bolhas e superfície de 

ruptura. 
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Figura 4.32 – MEV da formulação C15. 

 
 

Todos os problemas detectados na MEV das formulações demonstraram que é preciso 

melhorar a adesão entre fibras e matriz, melhorando o processo de tratamento das fibras, para 

a obtenção de uma melhor impregnação das fibras pela matriz. 

A existência de bolhas, presentes em todas as formulações, indica que é preciso 

melhorar o processo de fabricação dos corpos de prova para eliminá-las e obter resistências 

mecânicas mais elevadas, principalmente de resistência à tração, onde a superioridade da 

matriz é muito significante. 
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4.9 FABRICAÇÃO DE PEÇAS COM O MATERIAL COMPÓSITO PROPOSTO 

 

Foram fabricados alguns utensílios residenciais, (a) cadeira, (b) estante, (c) banco e (d) 

relógio de parede, Figura 4.33, utilizando o compósito polimérico obtido com matriz 

ortoftálica acrescentada da carga de fibra de sisal, que evidenciaram a viabilidade do 

compósito para os fins estudados. 

 

Figura 4.33 – Peças fabricadas aplicando o compósito obtido. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Em consonância com os objetivos geral e específicos delineados para na presente tese 

apresentam-se as conclusões e sugestões pertinentes, decorrentes da análise dos resultados da 

caracterização do compósito em suas várias formulações. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

1. O compósito que melhor nos ensaios realizados foi o com fibras de sisal e resina 

poliéster ortoftálica cristal, para até 15 % de fibras do sisal da massa do compósito; 

2. As fibras de sisal estão presentes no compósito como cargas; 

3. A absorção de água do compósito para as três formulações teve melhor 

comportamento para a água salgada do que para a água destilada; 

4. O comportamento na flexão do compósito, apesar de inferior ao da resina cristal, 

foi superior ao da tração, com menor relação entre RF resina/RF compósito; 

5. Houve, para todas as formulações/configurações, uma deficiência na aderência 

entre fibras e matriz; 

6.  Em quase todas as imagens apresentadas no MEV percebeu-se fissuras na matriz, 

arranchamento de fibras, e ocorrência de bolhas nas três formulações, o que 

evidenciou um eficiente processo de fabricação dos corpos de prova para a 

caracterização; 

7. O resultado mais expressivo alcançado pelo compósito foi para a absorção de 

energia no impacto; 

8. À medida que se acrescentava o percentual de fibras de sisal no compósito ocorria 

uma diminuição da resistência térmica; 

9. A formulação com maior viabilidade mecânica foi a C15(Compósito com 15% de 

fibra de sisal de sua massa); 

10. A formulação com maior viabilidade térmica foi a C5(Compósito com 5% de fibra 

de sisal de sua massa); 

11. O compósito proposto apresenta maior viabilidade para a fabricação de peças e 

estruturas com baixas solicitações de esforços mecânicos, tais como embalagens, 

estantes, objetos de decoração, peças de artesanato e prateleiras, com bom aspecto 

visual. 
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5.2 SUGESTÕES 

 

1. Testar a obtenção do compósito com fibras de sisal utilizando outras matrizes 

poliméricas; 

2. Expor amostras do compósito aos ensaios de envelhecimento; 

3. Estudar o comportamento acústico do compósito proposto. 
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