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RESUMO 

 

 

As questões ambientais vêm provocando discussões entre vários atores sociais 

compostos por grupos de ativistas, ambientalistas, políticos, cientistas, pesquisadores, 

discentes, instituições públicas e privadas. Dentro deste universo o presente trabalho propõe-

se a obter e caracterizar um compósito de matriz de resina Poliéster Ortoftálica com carga de 

reforço/ enchimento de fibra vegetal da espécie Agave Angustifolia Haw na proporção de 5%, 

7,5% e 10% em massa em relação à matriz. Foram fabricadas mantas de fibra da agave para 

três formulações e, para a obtenção do compósito, utilizou-se o processo de prensagem a frio. 

As mantas de agave, intercaladas com a resina, foram colocadas no molde com orientações 

defasadas de 90° entre as mesmas e pesando 5g cada. Os corpos de prova das formulações dos 

compósitos foram fabricados em molde fechado, baseados em normas específicas e foram 

submetidos a ciclos de ensaios mecânicos, térmicos, físicos e químicos. Sendo determinadas 

as resistências mecânicas a tração, flexão, impacto, propriedades termofísicas, a densidade, a 

absorção de água doce e salgada, e a composição química através da Espectrometria de 

Fluorescência de Raios X (FRX). Provou-se a viabilidade de obtenção do compósito para 

todas as formulações estudadas. A formulação mecanicamente mais viável foi a de 10% de 

fibra de Agave Angustifolia Haw. Todas as formulações apresentaram resistências mecânicas 

à tração e ao impacto superiores à da resina matriz, traduzindo uma função de carga de reforço 

da fibra de Agave utilizada. As fibras comportaram-se como carga de enchimento quando 

todas as suas formulações apresentaram resistências mecânicas a flexão inferior à da resina 

matriz. 

 
Palavras-chaves: fibra vegetal, biocompósito, Agave Angustifolia Haw, caracterização de 

compósito, carga de reforço, carga de enchimento. 
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ABSTRACT 

 

 

Environmental issues have raised discussions among several social agents such as 
activists, ambietalists, politicians, scientists, professors and both private and public 
institutions. Within this scope, this paper aims to develop and carachterize an Orthophthalic 
Polyester resin matrix composite with reinforcing / filling load of vegetable fiber of the 
species Agave Angustifolia Haw in the proportion of 5%, 7.5% and 10% in mass comparing 
to the matrix. Agave fiber blankets were made for three formulations and, to obtain the 
composite, the cold pressing process was used. The agave blankets, intercalated with the resin, 
were placed in the template with 90° lagged orientations between them and weighing 5g each. 
The test specimens of the composite formulations were fabricated in a closed mould, based on 
specific standards and subjected to mechanical, thermal, physical and chemical test cycles. 
The tensile strength, flexural strength, impact, thermophysical properties, density, freshwater 
and saltwater absorption, and chemical composition are determined by X-Ray Fluorescence 
Spectrometry (FRX). The feasibility of obtaining the composite was tested for all formulations 
studied. The mechanically most viable formulation was the one composed by 10% Agave 
Angustifolia Haw fiber. All the formulations had higher tensile and impact strength than the 
matrix resin, leading to a reinforcing load function of the Agave fiber used. The fibers 
behaved as fillers when all of their formulations presented mechanical strength at lower 
flexion than the matrix resin. 

 
Keywords: vegetal fiber, biocomposite, Agave Angustifolia Haw, composite characterization, 
reinforcing filler, filling filler.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

As questões ambientais estão presentes nos mais diversos aspectos sociais, elas vêm 

provocando discussões e mobilizações entre vários atores sociais, compostos por grupos de 

ativistas, ambientalistas, políticos, cientistas, pesquisadores, discentes, instituições públicas e 

privadas.  

Eles buscam alternativas que estabeleçam uma sinergia entre o desenvolvimento, 

crescimento econômico, preservação e a conservação dos recursos naturais, com objetivo de 

manter ações que corroborem para minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, e que 

assegurem os recursos naturais para as gerações futuras, e que estas possam usufruir de um 

ambiente próspero e salutar. 

Diversos estudos, pesquisas e experimentos atrelados ao desenvolvimento da ciência 

em conjunto com a evolução tecnológica promoveram avanços nas áreas da engenharia 

mecânica e de materiais, permitindo aprofundar o conhecimento na área de resistência em 

diversos materiais, em destaque para as fibras vegetais. 

A busca para determinar novos compósitos mergulha-se nas técnicas rudimentares 

quando as antigas civilizações utilizavam a diversidade dos recursos naturais no seu cotidiano. 

As fibras vegetais contribuíram para construções de abrigos, expansão territorial e a defesa 

militar de seus territórios.  

Navarro (2008) descreve como as civilizações pré-colombianas utilizavam a 

biodiversidade da fauna e flora na exploração dos recursos naturais que disponham. O uso das 

fibras vegetais nas civilizações pré-colombianas teve uma grande importância para o seu 

desenvolvimento social e econômico.  

Navarro (2008) aponta que os Incas no período do século XVI, localizados nas 

Cordilheiras do Andes, que atualmente são regiões pertencentes aos países do Peru, Bolívia, 

Chile e Equador desenvolveram e dominavam técnicas agrícolas, eficientes pelas 

características do clima tropical que facilitou o plantio e a exploração das mais de setecentas 

espécies de vegetais que foram localizadas no seu território.  

Por isso, as fibras vegetais estavam presentes no cotidiano destas civilizações. A forma 

de manusear e o conhecimento sobre as fibras vegetais permitiram que eles desenvolvessem 

tecidos e diversos utensílios domésticos e instrumentos de caça. Apesar do uso de técnicas 
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rudimentares desenvolvidas pelos Incas com relação ao uso das fibras vegetais. A técnica 

consistia em trançar as fibras vegetais, de tal forma que as mesmas garantiam a sua resistência 

mecânica para serem utilizadas como pontes que serviam para vencer os desfiladeiros entre os 

rios e as montanhas, superando assim as barreiras geográficas locais.  

Tal feito impressionou os espanhóis durante as invasões ocorridas no território Inca, o 

conhecimento e o domínio no manuseamento das fibras vegetais praticadas pelos povos locais 

serviram de inspirações para o desenvolvimento de novas tecnologias para construções de 

novas pontes.  

Segundo Navarro (2008) a civilização dos Astecas já utilizava técnicas mais refinadas 

no uso com as fibras. Elas eram misturadas em gesso, que aceleravam o seu processo de 

endurecimento, servindo assim como argamassa de assentamento de blocos nas edificações. 

Foi utilizando esta técnica que os Astecas deixaram seu legando no ordenamento urbanístico, 

que atualmente está localizada a Cidade do México.  

O autor acima destaca que além do uso de fibras vegetais nas edificações, os Astecas 

popularizaram o uso das fibras na produção de tecidos, o algodão era utilizado para fabricação 

de tecidos nobres utilizados pelos membros mais abastados. Para os membros menos 

abastados financeiramente restaram às fibras menos nobres. É neste cenário que as espécies 

de Agave ganham evidencia na produção de tecidos.  

 Os Astecas utilizaram também as folhas do Sisal para extrair suas fibras, para isso 

elas eram aqueciam em fogueiras, depois eram retiradas suas polpas. Suas cascas eram 

lavadas e secas transformando-as em fibras. As fibras da Agave Sisalana foram utilizadas em 

bordados para sandálias, fabricação de tecidos, redes, cordas de barcos entre outros utensílios, 

de acordo com Navarro (2008). 

O domínio e o aperfeiçoamento das técnicas aplicadas nas fibras vegetais 

impulsionaram as relações entre os povos de diversas civilizações, permitindo uso racional 

dos recursos naturais sejam nas construções ou nas readaptações de novos materiais, 

ferramentas que auxiliassem no seu sustento e proteção. O uso das fibras vegetais tem como 

objetivo gerar melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. 

Os estudos sobre a utilização das fibras vegetais têm contribuído e favorecido na 

formulação, adaptação e criação de novos produtos e materiais, que são oriundos das misturas 

nas composições entre materiais biodegradáveis e as resinas.  

Para Veiga (2005), a utilização das fibras vegetais vem aquecendo e expandindo 

diversos segmentos produtivos, como exemplo: A indústria japonesa SANYO Eletric de 
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Compact Discs (CDs) apostou em compostos de fibras naturais para incrementar sua linha de 

produção.  

O composto utilizado tem como base a biomassa gerada pela matéria orgânica do 

milho, que foi utilizado na composição dos seus produtos. Segundo Veiga (2005), “ uma 

espiga de milho vira dez Compact Discs (CDs) biodegradáveis. Ou seja, um CD pode ser 

fabricado com alguns grãos de milho”. Essa experiência de incorporar os elementos naturais 

do milho na produção de CDs tomou como base as pesquisas realizadas por Cargill Dow, de 

Minnesota (EUA).  

Onde ele afirma que vários segmentos das indústrias de utensílios domésticos e de 

vestiários realizam a conversão de biomassa em ácido polilático, gerando produtos e tecidos 

biodegradáveis, tomando-se um vislumbre no planejamento estratégico da empresa, utilizando 

como uma tática de marketing.  Assim estas indústrias geram boas oportunidades comerciais e 

ampliam a sua viabilidade econômica, adotando a política da produção mais limpa, de acordo 

com Veiga (2005).  

A viabilidade economia do segmento industrial perpassa pelas discussões sobre as 

questões ambientais em meio aos processos de produção, uma forma de minimizar os 

impactos gerados ao meio ambiente e na sociedade.  

 Foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) o 

conceito de Produção Mais Limpa (PML) que consiste na estratégia ambiental que integram 

ações de preservação e conservação dos recursos naturais, inseridas nos processos que 

envolvem a elaboração de produtos, a prestação de serviços que reduzam os riscos e os 

impactos na saúde e o meio ambiente, segundo Dias (2009). 

O processo estratégico adotado pela (PML) fomentou as linhas de produções para 

implementar o uso de insumos biodegradáveis, com isso possibilitou ampliar as opções de uso 

de matérias-primas biodegradáveis que são utilizadas como alternativas tecnológicas para os 

processos da biotecnologia. 

Neste intuito Sachs (2009) faz uma reflexão sobre a preocupação com relação à 

conservação da biodiversidade, que se for utilizada, possa ocorrer de forma racional e 

ecologicamente sustentável, que seus recursos possam beneficiar as populações locais 

atendendo seus próprios interesses, como uma forma estratégica para o seu desenvolvimento.  

A diversidade das fibras vegetais utilizadas nas pesquisas para obtenção de compósitos 

poliméricos vem ganhando espaço e destaca-se por suas peculiaridades como sua reprodução 
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cíclica e renovável, por atender as perspectivas do mercado com relação ao baixo custo, 

considerando seu manejo e cultivo. 

De acordo com Martins Neto (2016), as fibras vegetais apresentam pontos positivos 

quando submetida à presença de agentes químicos. Elas geram propriedades que ampliam e 

potencializam a sua capacidade de resistência mecânica, resultando em ensaios favoráveis e 

aceitáveis na comunidade acadêmica. As fibras vegetais também estão contribuindo para o 

desenvolvimento de novos compósitos e para substituições de alguns compósitos sintéticos. 

Desta forma, elas minimizam os danos ao meio ambiente, quando comparando com 

compósitos sintéticos que utilizam componentes como vidro, carbono, poliamida entre outras 

composições. 

As fibras vegetais estavam presentes no cotidiano das antigas civilizações, e na fase 

contemporânea elas continuam ganhando notoriedade na confecção de peças para serem 

aplicadas nas diversas áreas das engenharias. Andrade, Ornelas e Brandão (2011) ressaltam 

que na engenharia automobilística o uso do Sisal foi destaque em 2008 durante o evento de 

automóveis realizado na cidade da São Paulo. 

A empresa Ford Motor Company desenvolveu algumas pesquisas sobre compósitos de 

fibras naturais que resultaram na confecção de novos componentes plásticos, que foram 

inseridos na montagem de painéis e trechos dos revestimentos internos dos veículos. Esses 

componentes foram constituídos através das misturas de fibras de sisal com polipropileno 

(virgens e recicláveis), estima-se que para cada automóvel foram utilizado cerca de 9 kg de 

fibras de sisal, segundo Andrade, Ornelas e Brandão (2011). 

Assim como as Empresas SANYO Eletric e a Ford Motor Company promovem e se 

destacaram na divulgação do uso dos compósitos biodegradáveis atrelados aos seus produtos, 

refletem de forma positiva as pesquisas que ocorrem nas áreas de ciências e engenharia de 

materiais que utilizam estes produtos. As experiências apresentadas por estas indústrias 

mostram a importância de estudar e explorar novas alternativas utilizando as fibras vegetais.  

O desenvolvimento dos compósitos biodegradáveis, utilizando fibras vegetais como 

carga, corrobora para novas descobertas, promovendo e aperfeiçoando as técnicas de 

produção, resultando assim em compósitos vegetais cada vez mais eficientes.  

Assim o mercado das fibras naturais torna-se atrativo e seus produtores estão 

aproveitando para estabelecer e estruturar seus negócios. A aceitação das fibras vegetais vem 

avançando no mercado de desenvolvimento de produtos, obtendo resultados favoráveis em 

virtude do desempenho das suas propriedades mecânicas intrínsecas.  
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É neste cenário que o Nordeste do Brasil ganha destaque, parte da produção nacional 

de fibras vegetais são produzidas na região, considerada o ouro verde do Brasil. No Estado da 

Bahia o cultivo da espécie Agave Sisalana iniciou-se em 1910 na região da Santaluz, uma 

região com limitações para diversidade agrícola, cabendo ao cultivo do Sisal a exploração e a 

responsabilidade pelo desenvolvimento socioeconômico local, de acordo com Andrade, 

Ornelas e Brandão (2011). 

Foi através da comercialização desta fibra natural que beneficiou as comunidades 

locais e circunvizinhas na garantia do emprego e renda. Tal feito foi expendido para outras 

regiões do Nordeste. O cultivo do Agave Sisalana proporcionou a sobrevivência e sustento de 

muitas famílias de pequenos agricultores. 

Portanto, Andrade, Ornelas e Brandão (2011) “estima-se que 400 mil agricultores 

familiares cultivam o Sisal em suas propriedades”. Nesta perspectiva a região Sisaleira da 

Bahia, onde se encontra o município de Santaluz, é responsável por 90% da produção de Sisal 

no cenário nacional, devido grande volume da sua produção, acompanhada pelos Estados da 

Paraíba e Pernambuco. Para os autores acima, a planta Agave Sisalana onde se extrai a fibra 

vegetal conhecida pelo nome de Sisal que é líder na indústria e na fabricação dos seus 

derivados como (cordas, redes, mantas, tapetes, capachos e material para artesanato) vem 

sendo ao longo dos anos foco de muitos estudos e pesquisas acadêmicas explorando essa 

espécie de agave, apresentando a sua eficiência em diversos compósitos que levam suas 

fibras.  

Dentro deste contexto Andrade, Ornelas e Brandão (2011), afirmam que diversas 

espécies de Agaves são facilmente adaptáveis e seu desenvolvimento é abundante no Nordeste 

brasileiro.  

Em terras Potiguares, mais precisamente no município de Natal, capital do Estado do 

Rio Grande do Norte, uma espécie facilmente encontrada sendo utilizada como planta de 

ornamentação em áreas públicas e privadas é a Agave Angustifolia Haw  

Despertando assim, interesse no processo investigativo para descobrir as propriedades 

mecânicas dessa espécie quando fazendo parte de um compósito. Deste modo o estudo 

realizado está contribuindo nos aspectos acadêmico e socioeconômico. A obtenção do 

compósito utilizando como carga as fibras da espécie Agave Angustifolia Haw favorece a 

diversidade nas pesquisas na área de resistência de materiais, na produção de compósitos 

utilizando as fibras vegetais. Este experimento possibilitou ampliar as discussões e as 

investigações sobre aplicabilidade da espécie e o desenvolvimento de novos compósitos. 
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Já nos aspectos socioeconômico as fibras do Agave Angustifolia Haw é uma espécie 

favorecida pelo seu ciclo de reprodução renovável; seu cultivo requer pouco investimento, já 

que essa espécie é facilmente adaptável em climas tropicais. Seu cultivo e desenvolvimento 

podem colaborar com a geração de novos postos de emprego e renda. 

Para isso foi realizado uma pesquisa experimental neste trabalho, onde foi 

desenvolvido um compósito utilizando as fibras extraídas das folhas da planta da espécie do 

Agave Angustifolia Haw como carga e a resina Poliéster Ortoftálica como matriz. Foi 

utilizada uma pesquisa bibliográfica para fundamentar o referencial teórico, com objetivo de 

caraterização do objeto da pesquisa, destacando o uso dos compósitos vegetais na sociedade.  

A metodologia utilizada para realização deste experimento partiu do levantamento 

bibliográfico e documental em livros, revistas científicas, dissertações e teses com objetivo de 

construir o aporte teórico identificando a utilização de fibras vegetais. Foram consultadas 

normas de ensaios mecânicos, térmicos, físicos e químicos para estabelecer as análises que 

caracterizaram o compósito em estudo. 

A escolha das folhas da espécie Agave Angustifolia Haw deu-se através da seleção 

manual, onde as folhas escolhidas foram podadas para compor as amostras da pesquisa, essas 

folhas foram coletadas em canteiros privados em áreas urbanas do município de Natal. Para 

obter as fibras da espécie Agave Angustifolia Haw, as folhas foram submetidas ao processo de 

desfibramento gerando as fibras que na sequência foram limpas somente com água potável. 

No processo de secagem foi utilizando uma secadora solar do Laboratório de 

Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Após a secagem foram iniciadas as pesquisas para definir as formulações para 

produções das placas dos compósitos, utilizando as proporções 5%, 7,5% e 10% de fibras em 

massa com relação à matriz (resina Poliéster Ortoftálica). O processo de obtenção do 

compósito foi por compressão a frio. 

Por fim, foram obtidos os corpos de provas e submetidos aos ensaios de caracterização 

do compósito. Esses ensaios foram: resistências mecânicas a tração, flexão, impacto, 

propriedades termofísicas, densidade, absorção de água doce e salgada. Para analisar as 

composições fisioquímicas o ensaio foi o de Espectrometria de Fluorescência de Raios X 

(FRX).  

Portanto, o presente estudo teve como objetivo obter e caracterizar um compósito de 

matriz de resina Poliéster Ortoftálica e usando as fibras vegetais da espécie Agave 

Angustifolia Haw nas proporções em massa de 5%, 7,5% e 10% como carga. 
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A tese foi dividida em cinco capítulos onde estão dispostos: Introdução, Revisão 

Bibliográfica, Materiais e Métodos, Resultados e Discussões, Conclusões e Sugestões. 

 

 O capítulo 1 apresenta introdução ao tema da pesquisa, a justificativa, os objetivos do 

trabalho. 

 

 O capítulo 2 descreve a revisão bibliográfica abordando as pesquisas pertinentes a 

produção de compósitos reforçados com fibras naturais, descrevendo suas 

caraterísticas, classificações e sua importância no campo científico. Bem como as 

propriedades mecânicas dos compósitos de fibras naturais. Além de caracterizar o 

objeto de pesquisa, revelando sua identificação e peculiaridades. 

 

 O capítulo 3 narra as etapas realizadas na pesquisa experimental descrevendo 

materiais, métodos e procedimentos utilizados na confecção do compósito. 

 

 O capítulo 4 apresenta as discussões dos resultados obtidos pela caraterização do 

compósito produzido. 

 

 O capítulo 5 destina-se às conclusões do trabalho com relação ao compósito produzido 

e indicações para novas aplicações do compósito obtido. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Obter e caracterizar um compósito de matriz de resina Poliéster Ortoftálica usando 

como carga fibras vegetais extraídas das folhas da planta da espécie Agave Angustifolia Haw.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Aquisição das fibras do Agave Angustifolia Haw; 

 Obter preliminarmente o compósito; 

 Realizar o processo de fabricação do compósito; 

 Definir as formulações e ensaios para o teste do compósito; 

 Confecção das mantas com fibras de Agave Angustifolia Haw; 

 Obter o compósito utilizando as mantas fabricadas nas proporções em massa de 5%, 

7,5% e 10% de fibras em relação à matriz; 

 Confeccionar as placas de onde serão retirados os corpos de prova, com suas devidas 

dimensões mencionadas nas normas dos ensaios efetuados; 

 Submeter os corpos de provas aos ensaios de Resistências mecânicas a tração, flexão, 

impacto, propriedades termofísicas, densidade, absorção de água doce e salgada, 

Espectrometria de Fluorescência de Raios X (FRX). 

 Determinar a formulação mais viável para o compósito. 

 Obter o ineditismo deste trabalho através do estudo combinado das propriedades 

térmicas, físicas, mecânicas e químicas do compósito que como matriz a resina 

Poliéster Ortoftálica e carga de fibras vegetais da espécie Agave Angustifolia Haw nas 

proporções em massa de 5%, 7,5% e 10%. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica abordando as pesquisas pertinentes à 

produção de compósitos reforçados com fibras naturais, descrevendo suas caraterísticas, 

classificações e sua importância no campo científico. Bem como as propriedades mecânicas 

dos compósitos de fibras naturais. Além de caracterizar o objeto de pesquisa, revelando sua 

identificação e peculiaridades. 

 

 

2.1 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

 

Os compósitos surgem como uma alternativa para atender as demandas apresentando 

materiais com propriedades mecânicas satisfatórias. Para compreender a eficiência dos 

compósitos é importante perceber que as misturais dos seus componentes são multifásicas e 

que elas possuem propriedades distintas entre si.  

A junção dos componentes formadores dos compósitos forma uma mistura 

macroscópica, cujo objetivo é melhorar e potencializar as propriedades mecânicas do produto 

resultante que geram compósitos reforçados com partículas, compósitos reforçados com fibras 

e compósitos estruturais.  

Callister (2012) apresenta a classificação dos materiais compósitos, na Figura 2.1 

apresenta a classificação e subclasses dos compósitos, evidenciando as principais divisões, 

descrevendo suas caraterísticas e suas subclasses que são associados como carga de reforço/ 

enchimento na confecção de um determinado compósito.  

Para constituir um compósito é importante entender as propriedades dos componentes 

que participam deste processo, assim possibilita a junção e a combinação entre suas 

propriedades, atendendo os propósitos da sua criação em potencializar suas características 

mecânicas. 

Estas por sua vez, são obtidas por meio dos ensaios como resistências mecânicas a 

tração, flexão, impacto, propriedades termofísicas, densidade, absorção de água doce e 

salgada entre outros. 
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Figura 2.1 - Classificação e subclasses dos Compósitos  

 

 

 

Fonte: Adaptado Callister (2012) 

 

Callister (2012) caracteriza os princípios que norteiam a elaboração de um compósito 

como material multifásico, que são compostos pelas fases de matriz e a dispersa. A matriz é 

elemento que envolve os componentes da fase dispersa que pode ser caracterizada e 

identificada como material de partículas, fibras ou elemento de carga de reforço/ enchimento 

que será utilizado no compósito.  

Além da caraterização dos compósitos Gomes (2015) destaca as categorias dos 

compósitos como os naturais que são identificados pelos elementos isentos da intervenção 

antrópica, e os compósitos sintéticos são provenientes da produção industrial.  

Neste sentido, a pesquisa e o desenvolvimento de compósitos reforçados com fibras 

vêm ganhando cada vez mais espaços, como exemplo o uso dos compósitos de matrizes 

poliméricas que utilizaram como carga de reforço/enchimento as fibras de carbono, quartzo e 

boro tornaram-se uma alternativa promissora para indústria aeronáutica.  

Leão (2008) realizou as análises das aplicações e das formas de utilizações das fibras 

naturais na área da construção civil, embalagens e na indústria automotiva. Estas avaliações 

afirmam que as fibras possuem caraterísticas fisioquímicas revelando vantagens 

consideráveis, e que podem ser utilizadas substituindo alguns polímeros como Policloreto de 

Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e Polietileno (PE).  

Compósitos
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partículas
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Contínuas (alinhadas)

Descontínuas
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Novas pesquisas realizadas sobre as fibras naturais possibilitam ampliar e desenvolver 

suas técnicas para formular e gerar novas utilizações de compósitos naturais, destacando suas 

propriedades mecânicas.   

Chand et al. (1988 apud Santos, 2006) ressalta que a resistência à tração quando 

aplicada nas fibras analisa o módulo de elasticidade das mesmas, que são diretamente 

proporcionais ao teor de celulose e inversamente proporcionais ao ângulo das microfibras. Já 

a ruptura causada pelo alongamento máximo está atrelada ao seu ângulo de aplicação, quanto 

maior for o trabalho da fratura, maior será o estiramento das microfibras. 

Somando-se a isto os estudos dos compósitos poliméricos que utilizam as fibras secas, 

picadas e longas como carga de reforço/enchimento são aplicadas em algumas peças 

aeronáuticas como ressalta Rezende (2000) “ nervuras das assas dos Boeing, em portas de 

trens de aterrisagens, radome do Hércules e partes estruturas do F-16”. Os compósitos vêm 

apresentando resultados satisfatórios atendendo as necessidades das engenharias aeronáutica e 

aeroespaciais. 

Os benefícios estão relacionados a resistência aos efeitos da corrosão, baixo teor de 

absorção ampliando flexibilidade, leveza nas estruturas e nas peças aplicadas nas aeronaves, 

favorecendo assim melhorias no desempenho aerodinâmico dos voos, colaborando de forma 

direta no planejamento estratégico aéreo nas áreas militares e civis e com baixo custo quando 

comparadas alguns componentes metálicos, de acordo com Rezende (2000). 

 

 

2.1.1 Compósitos reforçados com Fibras Naturais 

 

 

É importante ressalta que as fibras vegetais são provenientes do processo de 

desfibramento que são extraídos de algumas espécies de plantas, como exemplo: Juta 

(Corchorus Capsularis), Agave Sisalana, Algodão e algumas frutas como Coco. Elas são 

utilizadas como componentes para produção dos compósitos vegetais.  

Um dos aspectos positivos para promover novas pesquisas e desenvolvimento de 

compósitos utilizando as fibras naturais são revelados por meio dos autores Bremberger e 

Lebrão (2012). Eles que afirmam que os compósitos obtidos a partir das fibras de sisal, juta e 

kenaf apresentam resultados satisfatórios com relação ao esforço, ao seu baixo peso 

especifico, já favoráveis apresentando boas propriedades mecânicas, tornando-se mais barata 

se comparando com as fibras sintéticas gerando menos impacto ao meio ambiente. 
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Silva (2003) revela que as fibras de sisal (fibra técnica) são constituídas por uma 

centena de fibras elementares (filamentos) que juntos formam um feixe ligados entre si. Esta 

organização natural dar-se pelo alto teor de celulose, realçando o destaque das suas 

propriedades de resistência à ruptura, e o alongamento das suas fibras torna-se resistente à 

ação da água salgada.   

Martins Neto (2010) ressalta que “o interesse nos materiais compósitos poliméricos 

reforçados com fibras naturais está crescendo rapidamente em termos de aplicações 

industriais e pesquisa fundamental. Elas são renováveis, baratas, completa ou parcialmente 

recicláveis e biodegradáveis”.  

Em síntese a utilização das fibras vegetais na fase dispersa do compósito tornou-se 

viável em virtude de suas peculiaridades: são insumos renováveis, seu ciclo de vida é 

contínuo, elas possuem propriedades físicas e químicas específicas, quando são misturadas as 

resinas matrizes resultam na potencialização das características mecânicas, gerando assim um 

compósito de qualidade e de baixo custo. 

Callister (2012) descrever a subclassificação dos compósitos reforçados por fibras, 

ressaltando detalhes sobre a maneira que estas fibras vegetais serão aplicadas na fase de 

dispersa do compósito.  

Diante dos detalhamentos dos compósitos reforçados por fibras, é importante observar 

as dimensões, os arranjos e distribuição das fibras nos compósitos. Pois a forma de utilizar e 

organizar as fibras como carga de reforço/enchimento, durante o processo de confecção do 

compósito, podem resultar na interferência do desempenho das propriedades mecânicas do 

compósito.  

Conforme Figura 2.2 são apresentados o detalhamento da subclassificação dos 

compósitos reforçados por fibras.  

Os detalhes da aplicação das fibras como carga de reforço/ enchimento perpassam 

também pelo dimensionamento do comprimento das fibras: no detalha (a) as fibras foram 

arranjadas de forma unidirecional que podem variar entre os sentidos (longitudinal ou 

transversal) e são identificadas como “contínuas e alinhadas”, na (b) as fibras estão 

distribuídas de forma “descontínuas e alinhadas”, já no (c) as fibras foram dispersadas de 

forma “aleatória, descontinuas e desorientadas”.  
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Figura 2.2 - Detalhamento da subclassificação dos compósitos reforçados com fibras 

 

 

 

Fonte: Adaptado Callister (2012) 

 

Produzir um compósito reforçado por fibras vegetais requer algumas decisões 

importantes como optar pela fibra vegetal, estabelecer a resina e analisar a conformidade entre 

as propriedades químicas de ambas.  

Definir o comprimento e arranjos das fibras para serem utilizadas como carga de 

reforço/enchimento, e a forma em que ocorrem as montagens das fibras na fase dispersa no 

compósito podem resultar em alterações na ligação interfacial (junção da matriz com as 

fibras), na extensão da transmissão da carga, no grau que esta será aplicada quando submetida 

aos ensaios de tração e tensão. Comprometendo assim, as propriedades mecânicas intrínsecas 

das fibras, com também alterando a resistência e a rigidez do compósito.  

O posicionamento das fibras e a forma que elas são dispostas na confecção do 

compósito reforçado, assim como a quantidade de fibras utilizadas no compósito podem 

influenciar na sua resistência à tração. Os autores Idula et al (2005) investigaram os resultados 

dos ensaios de tração e perceberam que a fração volumétrica das fibras nos compósitos podem 

alterar suas propriedades mecânicas. 

Para isso, eles compararam as propriedades mecânicas dos compósitos reforçados por 

fibras dispostas ao acaso com os compósitos reforçados com fibras dispostas de forma 

unidirecionais, para a realização destes ensaios foram mantidos os mesmos teores em massa 

de fibras.  
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O resultado deste estudo comparativo revelou que em 30% dos testes realizados 

indicaram que a resistência à tração dos compósitos reforçados com fibras unidirecionais 

apresentou resistência à tração três vezes mais em relação aos compósitos reforçados com as 

fibras dispostas ao acaso.  

Para compreende a influência da orientação das fibras nos compósitos reforçados por 

fibras Kuruvilla et al (1999) apresentam os índices das resistências a tração no momento da 

ruptura dos compósitos reforçados por fibras. As fibras orientadas ao acaso apresentaram a 

resistência a tração equivalente a 43,36 Mpa, já as fibras alinhadas de forma longitudinais 

obtiveram 115,82 Mpa e os compósitos reforçado com fibras orientadas de forma transversal 

atingiram o índice de 11,59 Mpa.    

Os estudos comparativos realizados pelos autores Kuruvilla et al (1999) demostram 

também os indicativos de elasticidades e alongamento de ruptura, conforme são revelados na 

Tabela 2.1 são identificados o comportamento das fibras no momento das rupturas. 

 

 

Tabela 2.1 - Efeitos das orientações das fibras nas propriedades de compósitos com matriz de 
resina Poliéster e cargas de Fibras de Sisal 

 

ORIENTAÇÃO 
DAS FIBRAS 

RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO [Mpa] 

MÓDULO 
ELÁSTICO 

[Gpa] 

ALONGAMENTO 
NA RUPTURA [%] 

Disposições ao 
acaso 

43,36- 2,13 6,12 

Alinhamento 
longitudinal 

115,82 3,07 6,28 

Alinhamento 
Transversal 

11,59 0,91 1,02 

 
Observação: Fibras dispostas ao acaso com comprimento de 35mm. 

Fonte: Kuruvilla et al. (1999) 

 

Nota-se que a definição das potencialidades mecânicas das fibras vegetais nos 

compósitos está muito atrelada as condições de uso, ou seja, quando maior for o comprimento 

da fibra utilizada no compósito, maior será suas prioridades mecânicas.  

De acordo com Carvalho (2011), as fibras vegetais despertam o interesse nas 

pesquisas e na indústria por apresentarem algumas vantagens em relação as fibras sintéticas. 

Porém, as fibras vegetais têm suas desvantagens, uma delas está relacionada a fragilidade 
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provocadas por algumas fibras que podem influenciar na uniformidade das suas propriedades 

mecânicas.  

O reflexo desta fragilidade está associado as condições do solo, do plantio e do cultivo 

de algumas espécies de plantas, o excesso ou escassez de umidade pode afetar a qualidade de 

suas fibras, e por consequência comprometer a qualidade do compósito. Os pontos negativos 

vinculados ao plantio e cultivo das fibras podem ser corrigidos e superados adotando 

mecanismos agrícolas. 

Apesar da possibilidade de fragilidade que circundam o cultivo das fibras, elas 

continuam despertando interesse na utilização como carga de reforço/ enchimento nos 

compósitos poliméricos, conforme Marinelli et al (2008) “as fibras vegetais são materiais 

renováveis e sua disponibilidade pode ser considerada ilimitada”. Além da caraterística de ser 

renovável as fibras vegetais apresentam características que colaboram no processo da 

sustentabilidade, por ser um material biodegradável que favorece o seu descarte após sua vida 

útil.  

 

 

2.1.2 Compósitos com Matriz Polimérica 

 

 

A fase da matriz que exerce algumas funções importantes para obtenção de um 

compósito. A matriz tem como objetivo promover o envolvimento e a junção entre a matriz e 

a fase dispersa. Neste processo a matriz reveste a fase dispersa, gerando a proteção de suas 

interfases cujo serão expostas a uma tensão mínima, quando o composto for submetido aos 

ensaios mecânicos. 

A matriz deverá possui caraterísticas físicas que favoreça a eficiência do compósito. 

Seu objetivo é proteger a integridade dos materiais que são usados como carga de reforço ou 

enchimento, sejam eles partículas, fibras ou outros materiais estruturantes que são utilizados 

na fase dispersa do compósito, servindo como uma barreira de contenção.  

Evitando a difusão de trincas, fissuras ou fendas nas interfases dos compósitos, isso 

resultaria na fragilidade e fiasco da eficiência do composto produzido. Para isso, a matriz 

deve ser dúctil, resistente abrasão, as reações químicas e as intempéries da natureza. Este 

agente protetor deve ter seu índice de elasticidade menor que os componentes utilizados na 

fase dispersa do composto, de acordo com Callister (2012). 
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A relação entre a matriz-fibra em um composto reforçado por fibras é estabelecida por 

meio das forças de ligação, que geram a interatividade entre a matriz e carga de reforço / 

enchimento, estabelecendo um equilíbrio para que as propriedades mecânicas da matriz não 

exerçam influências sobre as propriedades mecânicas das fibras, e que estes esforços também 

não ocorram de forma reversa.   

Os compósitos com matriz polimérica são utilizados em diversas produções de 

compósitos, além de deter uma gama de propriedades importantes, a matriz polimérica é de 

fácil acesso no mercado e seu custo é relativamente atrativo para serem utilizadas na produção 

de compósitos. 

 

 

2.1.3 Resina Poliéster Ortoftálica  

 

 

A resina utilizada para pesquisa do compósito foi a resina ortoftálica que são utilizadas 

em atividades como artesanato, laminação em reforço de fibras, gel-coat primer.  

De acordo Gorninski (2002), a resina Poliéster Ortoftálica é obtida através do diácio 

(ácido ftálico), que tem sua origem por meio da reação química formada pelo grupo carboxila 

na posição orto do anel benzênico, conforme a Figura 2.3, e na Figura 2.4 está representada a 

configuração da resina Poliéster Ortoftálica (Insaturada). 

 

 

Figura 2.3 - Diácido (ácido ftálico), ácido presente na resina Poliéster Ortoftálica 
 

 
 

Fonte: Adaptado GORNINSKI (2002) 
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Figura 2.4 - Configuração da resina Poliéster Ortoftálica (Insaturada) 

 

 

Fonte: Adaptado GORNINSKI (2002) 

 

Esta resina é de fácil aquisição no mercado, sendo comercializada em diversos pontos 

comerciais como lojas especializadas em piscinas, possui baixa reatividade, baixa viscosidade 

e tem baixo custo.  

A resina ortoftálica quando utilizadas nos compósitos poliméricos proporcionam 

leveza em virtude do seu baixo peso específico, oferecem uma boa resistência química, tem 

durabilidade e apresenta resistência mecânica a intempéries. Estas caraterísticas são 

fundamentais para diminuir os custos indiretos na confecção dos compósitos, segundo 

Gorninski (2002). 

Outros aspectos positivos apresentados pela resina ortoftálica estão relacionados a sua 

praticidade, ela não requer a utilização de muitos recursos para sua aplicação, apresenta baixa 

reatividade.  

Após o processo de cura, as peças que receberam as aplicações das resinas ortoftálica 

podem ser submetidas aos processos de lixamento, torneamento e polimento. Preservando 

assim, suas interfases de danos, rachaduras ou cisalhamento mantendo a integridade da peça 

ou do produto.  

É importante ressaltar as propriedades da resina ortoftálica, de acordo com a Ara 

Química S/A (apud Gomes, 2015), empresa responsável pela fabricação da resina. Na Tabela 

2.2 apresenta as Propriedades da Resina Ortoftálica. 
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1ASTM D638. Norma Internacional: Método de teste padrão para propriedades de tração de plásticos. 
2 ASTM D790. Norma Internacional: Métodos de Teste Padrão para Propriedades Flexurais de Plásticos Não 
Reforçados e Reforçados e Materiais Isolantes Elétrico. 

Tabela 2.2 - Propriedades da Resina Ortoftálica 

 

 

PROPRIEDADES DA RESINA AZ 1.0 – PADRÃO 

Alongamento1 - 3,2% 

Aspecto - Ortoftálica 

Cor depois de curada - Incolor 

Módulo de Tração1 - 1970 Mpa 

Módulo na Flexão2 - 2,81 GPa 

Pico Exotérmico - Máx. 150°C 

Resistência à Flexão2 - 84,4 Mpa 

Resistência à Tração1 - 57,0 Mpa 

Tempo de gel - 10 – 14 mim 

 

Normas utilizadas: 1 ASTM D-638; 2ASTM D-790 

Fonte: Adaptado GOMES (2015) 

 

2.1.4 Propriedades utilizadas para caracterizar compósitos reforçados com fibras e sua 

importância no campo científico 

 

 

De acordo com Chiaverini (1986) o comportamento do material está associado as 

propriedades mecânicas que determinam suas capacidades de transmitir e resistir aos esforços 

que lhe são aplicados, que podem causar rompimentos ou deformações.  

Neste sentido Callister (2012) ressalta que as propriedades físicas podem ser 

observadas e mensuradas sem alterar sua composição química ou integridade física, estas são 

identificadas como: propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e óticas.  

Por tanto os ensaios realizados nesta pesquisa foram os de resistência a tração, 

resistência a flexão e de resistência a impacto serviram para definir as caraterísticas das 

propriedades mecânicas. Já os ensaios de condutividade térmica, capacidade térmica, 

difusividade e resistividade térmica possuem como objetivo identificar as propriedades 

térmicas. 
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Além disso foram realizados os ensaios de densidade aparente, absorção e 

espectrometria de fluorescência de raios X (FRX). 

 

 

2.1.4.1 Propriedades Mecânicas 

 

 

2.1.4.1.1 Resistencia à Tração (RT) 

 

 

Este ensaio tem como objetivo levantar as caraterísticas mecânicas do material, bem 

com a observar a resistência à tração (RT), a deformação máxima e o módulo de elasticidade 

(MOET), dureza e a tenacidade do material. Estas caraterísticas estão compreendidas no 

ensaio de tração onde são aplicadas uma força longitudinal nas extremidades do corpo de 

prova até o mesmo realizem a sua ruptura, segundo Callister (2012). Para realização destes 

dados são calculados por meio das Equação 1,2 e 3.   

 

Para cálculo das características mecânicas, as equações 1, 2 e 3 serão utilizadas.  

                                 LR =
����

��
	(MPa)           (1) 

 

Onde: 

LR = Limite de resistência à tração; 

Fmax = Tensão máxima aplicada; 

So = Área inicial. 

                                    E =
�

�
	(GPa)            (2) 

Onde: 

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

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

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

                                   			ε = 				
∆�

��
                                                                          (3) 
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Onde:  

ε = deformação  

Δl = é variação do comprimento do CP (mm) 

lo = comprimento inicial do CP.  

 

 

2.1.4.1.2 Resistencia à Flexão (RF) 

 

 

A flexão ocorre por meio da aplicação de uma força na região perpendicular ao eixo 

do corpo e uma outra força aplicada paralela à força atuante. Em resumo ao ensaio da flexão 

consiste em aplicar uma carga crescente em determinados pontos específicos em um corpo de 

prova, onde o valor desta força inicial é igual a zero, e gradativamente vai aumentado 

levemente até provocar a ruptura no corpo de prova, de acordo com Callister (2012). 

Neste instante a força aplicada vai suavizando. A deformidade gerada no corpo de 

prova irá caracterizar a resistência mecânica neste corpo de prova, classificando seu grau de 

dureza e de fragilidade. 

Através da expressão matemática a Equação (4) permite calcular a tensão máxima de 

flexão a qual um corpo pode ser submetido. 

 

                                                                                    

Sendo:  

 

M = Momento interno resultante máximo, calculado em torno da linha neutra; 

c = Distância perpendicular entre a linha neutra e o ponto no qual σmáx atua; 

I = Momento de inércia da área da seção transversal, calculado em torno da linha neutra. 

 

Ao submeter o corpo de prova aplicação da força, se ela for na seção transversal 

retangular e que o momento interno resultante máximo é dado pela multiplicação entre a força 

aplicada ao corpo e a distância entre o ponto de aplicação dela e os dois apoios, tem-se que a 

tensão máxima de flexão é dada pela Equação (5). 

  

(4) 
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Sendo: 

σ = tensão de flexão (Mpa) 

� = máxima carga aplicada (N) 

l = distância entre os apoios (mm) 

b = largura do CP (mm) 

h = espessura dos corpos de prova. 

 

Para mensurar o módulo de elasticidade à flexão e a deformação de flexão máxima, 

tais informações são obtidas através das expressões matemáticas das Equações (6) e (7). 

 

                                                                                                                                                                             

 

Onde:  

l = distância entre os apoios (mm) 

b = largura do CP (mm) 

h = espessura dos corpos de prova. 

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

 

 

                                                                                                                  

 

Onde: 

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

h = espessura dos corpos de prova. 

l = distância entre os apoios (mm). 

  

(5) 

(6) 

(7) 
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2.1.4.1.3 Resistencia à Impacto (RI) 

 

 

Uma das propriedades da mecânica é caraterizada por sua atuação buscar e repentina 

que submete o material ao esforço dinâmico caracterizando o impacto, que submete ao 

material uma carga distinta da sua forma estática de acordo com Chiaverini (1986). 

Diante disso, os corpos ou materiais que realizam os ensaios do impacto submetidos à 

aplicação de um choque durante o ensaio gerando a flexão, e quando este procedimento é 

utilizado o método do golpe, que são aplicados por movimento pendular como mostra a figura 

XX - Equipamento utilizado no ensaio de impacto. 

O dispositivo utilizado para realização dos ensaios de impacto é apresentado na Figura 

2.5. Ele é formado por alguns materiais que promovem ensaios capazes de aplicar de forma 

dinâmica uma carga em um determinado material, segundo Chiaverini (1986). 

 

 

Figura 2.5 - Equipamento utilizado no ensaio de impacto 

 

 

 

Fonte: Adaptado Chiaverini (1986) 
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De forma singela Chiaverini (1986) descreve a realização do ensaio de impacto, bem 

como a transição de força que será realizada ao longo da realizado total do movimento. Para 

isso foi necessária uma peça semelhante ao martelo, que foi posicionada à certa altura inicial 

(h), adquirindo uma energia inicial.  

Em seguida ele é solto e encontra o corpo de prova no seu percurso, rompendo-o. Sua 

trajetória prossegue até uma altura inferior à de partida (h'), onde adquire uma energia final 

Chiaverini (1986). 

A diferença entre as energias inicial e final corresponde à energia absorvida pelo 

material, a qual é medida em (J) no Sistema Internacional (SI). 

 

 

2.1.4.2 Propriedades Térmicas 

 

 

Analisar as propriedades térmicas é  relevante, pois corrobora para caracterização das 

matrizes dos compósitos poliméricos. As propriedades são caraterizadas pela condutividade 

térmica, calor específico, resistência térmica e difusividade térmica.  

Callister (2012) ressalta que nos materiais poliméricos a transferência de calor é 

gerada por meio da vibração e da rotação das moléculas presentes nas longas cadeias 

poliméricas. O grau de cristalinidade está associado à resistência térmica e a condutividade 

térmica. Quanto mais for cristalino o polímero, maior será a sua resistência térmica como 

também a sua condutividade térmica.  

 

 

2.1.4.2.1 Condutividade Térmica 

 

 

A condutividade térmica é uma caraterística inerente a cada material, ela caracteriza-se 

pela capacidade de o material transferir calor para um determinando ponto. Esta transferência 

dar-se de sua maior temperatura para uma outra de menor temperatura.  

A expressão elementar para especificar a transmissão de calor está associada aos 

experimentos de Fourier e descritos e analisados por Kreith e por Bohn. Desta forma a 

Equação (8) definida para condutividade térmica é:  
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                                          � =
��

��

��� ��� �
	(W/m.K)                        

 

 

Onde:  

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

qk: Fluxo de calor (W). 

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

dT: Temperatura (ºC ou K). 

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

 

 

2.1.4.2.2 Calor Específico  

 

 

O calor específico define a variação térmica de uma substancia ao receber uma 

determinada quantidade de calor. Desta forma o calor específico estabelece a capacidade de 

um material em armazenar a energia térmica. Esta capacidade é apresentada por meio da 

Equação (9).  

 

                            � = �/∆�		(��/�³�)                            

 

Onde: 

C = Calor específico; 

Q = Quantidade de energia fornecida; 

∆T  = Acréscimo de temperatura em ºC. 

  

(8) 

(9) 
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2.1.4.2.3 Resistência térmica (Rt) 

 

 

A resistência térmica estabelece uma relação entre o calor transportado e o gradiente 

de temperatura, essa relação é mensurada através de área delimitada, onde existe a incidência 

de calor. Por isso, a Resistência térmica de uma matéria depende de sua espessura e 

condutividade térmica conforme indicado na equação (10): 

 

			���	
∆�

�
	(°C ·

cm

W
) 

 

Onde: 

Rt = Resistência Térmica; 

Δx = Espessura do material; 

K = Condutividade térmica. 

 

 

2.1.4.2.4 Difusividade térmica   

 

 

A difusividade térmica é uma propriedade que está relacionada à condutividade (K), a 

velocidade de condução de energia no interior do material e pelo calor específico volumétrico 

(μ) ou pela quantidade de energia térmica para promover a variação de temperatura de 

determinando volume de material.  

A difusividade térmica é obtida realizando a operação da razão entre a condutividade 

(K) pelo calor específico volumétrico (μ) cuja unidade é m2/s, conforme a Equação (11): 

 

�	 = 	�	/	�		(��²/�) 

 

Onde: 

A = Difusividade mm²/s; 

K = Condutividade térmica W/m.K; 

μ = Calor Específico volumétrico ��/�³. �; 

  

(10) 

(11) 



 
51 

 

2.1.4.3 Propriedades Físico-químicas  

 

 

2.1.4.3.1 Densidade Aparente   

 

 

A densidade é estabelecida através da relação entre a massa de uma substância ou de 

um determinado material e o volume que por ela é ocupado, resultando assim na identificação 

da concentração molecular de uma determinada solução.  Esta relação é apresentada através 

da Equação (12).  

 

 

                                                                              (12) 

Onde:  

ρ – Densidade aparente (g/cm³) 

m – Massa (g) 

V – cm³ 

 

 

A densidade aparente visa indicar ao pesquisador o peso da peça que está sendo 

pesquisa, bem como auxilia a definir as dimensões das peças fabricadas em dimensões reais 

na aplicação do um projeto. Além disto, a densidade pode identificar o grau de cristalinidade 

do material.  

 

 

2.1.4.3.2 Absorção de água  

 

 

Absorção de água ocorre por meio da difusão ativa, onde consistem na capacidade 

física de um determinado corpo absorver líquidos por meio do contato direito. A penetração 

da água pode ocorre de forma gradiente, quando esse corpo submergido em meio aquosos.  

Dessa forma o processo de absorção de umidade ocorre pela exposição de um 

determinado material ao meio ambiente. Este processo é favorecido pela permeabilidade 
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capilar que pode levar a degradação do material, e por consequência a sua alteração molecular 

gerando modificações nas características químicas. Desde modo os compósitos orgânicos 

quando submetidos ao processo de absorção pode sofrer alterações nas suas propriedades 

mecânicas.  

Pois a presença de líquidos no seu interior pode gerar o aumento do seu volume, assim 

como a degradação da sua estrutura molecular através da hidrolise, e com isso promover o 

surgimento de trinchas acarretando alguns dados na sua estrutura fisioquímica, gerando a 

possível perda das interações da interface fibra-matriz, de acordo com Santos (2010).  

Para determinar o grau de absorção de umidade um determinando material, dar-se 

relação matemática expressa, para isso é estabelecido o quociente entre a massa de água 

absorvida e a massa do material antes da imersão, subtraído de uma unidade. Para obter este 

valor em porcentagem é necessário multiplicar o resultado por cem (100), conforme a 

Equação (13). 

 

���% = �
��

��
− 	1� ∗ 100                    (13)              

 

Onde: 

Abs% = Grau de absorção de água; 

mi = Massa inicial do material; 

mf = Massa final do material; 

 

 

2.1.4.3.3 Espectrometria de Fluorescência de Raios X (FRX)  

 

 

A Espectrometria de Fluorescência de Raios - X (FRX) consiste em uma técnica que é 

realizada por meio do ensaio que permite realizar analises analíticas de materiais, 

estabelecendo e identificando de forma quantitativa e qualitativa as composições químicas 

presentes nas amostras dos corpos de prova.  

O FRX é uma técnica eficiente, as amostras submetidas ao ensaio não precisam ter sua 

integridade física comprometida. O FRX preserva a integridade física das amostras quando 

submetidas ao ensaio.  
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Além da sua eficiência, o FRX destaca-se pela sua simplicidade no manuseamento, 

pela sua rapidez na identificação dos elementos químicos, e na confirmação dos seus 

quantitativos presentes em cada amostra testada, de acordo com Asfora (2010).   

A conservação da integridade física das amostras dá-se pela forma que o FRX realiza 

o ensaio. Ele emite um feixe de radiação fluorescente permitindo assim caracterizar cada 

elemento presente na amostra. A incidência dos feixes luminosos que são promovidos por 

uma fonte primária de radiação fluorescente, ao transfixar os feixes emitem uma radiação com 

o comprimento de onda, permitindo a caraterização (raios vs fluorescentes), por meio de um 

detector, segundo Mattana (2013). 

 

2.2 CARATERIZAÇÃO DO OBJETO PESQUISADO 

 

2.2.1 Fibra vegetal da Agave Angustifolia Haw 

 

O Agave Angustifolia Haw pertence à família Amaryllidaceae que origina a espécie 

inflorescência conhecida popularmente de Piteira-do-caribe ou Agave. De acordo com 

Lorenzi e Souza, (2001). Esta espécie é originada da região das Antilhas e do México. Na 

Figura 2.6 apresenta uma amostra da referida planta. 

 

Figura 2.6 - Amostras da espécie Agave Angustifolia Haw 

 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Já no Brasil por ter caraterísticas tropicais semelhantes aos locais de sua origem a 

Piteira-do-caribe teve uma adaptação favorável nas diversas regiões brasileiras. Suas 

características são bem peculiares, como exemplo as margens amareladas presentes nas 

laterais das suas folhas, esta variação permite identifica-la como hortícola “Marginata”.  

Características apontadas pelos autores Lorenzi e Souza (2001) que realizaram uma 

série de estudos botânicos sobre as plantas ornamentais no Brasil, entre elas as espécies das 

arbustivas, herbáceas e trepadeiras. Neste universo explorado por esses autores foram 

identificadas as espécies de diversos tipos de agaves, dentre eles o escolhido para essa 

pesquisa o Agave Angustifolia Haw. 

Tomando estes autores como referência para descrição da espécie escolhida para essa 

pesquisa. A literatura desses autores possibilitou a identificar o comportamento, e as 

características da espécie utilizada neste estudo. Portanto suas peculiaridades serão descritas 

ao longo desta seção. 

Na Figura 2.7 apresenta as caraterísticas que identifica as folhagens da espécie Agave 

Angustifolia Haw utilizada nesta pesquisa.  

 

Figura 2.7 - Folhagem da espécie Agave Angustifolia Haw  

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

O caule da espécie Agave Angustifolia Haw possuí caule curto e semi-lenhoso, 

formando uma grande roseta. Estas rosetas têm funções essenciais que influenciam nos ciclos 

de crescimento, florescimento e reprodução.  
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No ciclo de crescimento elas servem de bases para a disposição das suas folhagens, 

que se assemelham ao formato de espadas que podem crescer e atingir de 1,00 a 2,00 metros 

de altura. Suas folhas possuem diversos pequenos espinhos ao longo de suas laterais, e no seu 

extremo existe uma ponta aguçada espinhenta, conforme Figura 2.7. 

Na fase que antecede o ciclo do florescimento do Agave Angustifolia Haw desenvolve 

o ciclo de crescimento e desenvolvimento da sua inflorescência ereta, que é semelhante a uma 

haste, podendo atingir entre 2,00 a 3,00 metros de altura, no seu ápice possui algumas 

ramificações que servem de base para florescimento, apesar de que suas flores não terem 

valor ornamental, de acordo com Lorenzi e Souza (2001). 

Lorenzi e Souza (2001), explicam que o processo de florescimento é fundamental, pois 

garante o seu sistema de reprodução angiosperma, onde são gerados os bulbilhos que são 

pequenos gomos que colaboram na propagação da sua espécie.   

O cultivo e manejo do Agave Angustifolia Haw requer alguns cuidados, por suas 

caraterísticas físicas. O contato com suas folhas deve ser realizado de forma cuidadosa, assim 

como seu cultivo deve ser evitado em áreas e locais de circulação, devido aos riscos de 

ferimentos que podem ser causados por seus espinhos e suas pontas aguçadas. 

No entanto, o Agave Angustifolia Haw é uma planta de fácil plantio e reprodução, 

quando encontra ambiente geograficamente favorável, similar ao clima e a temperatura de 

origem, ela se reproduz de forma abundante, suas flores não despertaram interesse no 

comércio de plantas e flores ornamentais.  

Pela facilidade da sua adaptação, reprodução, por suas caraterísticas xerófilas e pelas 

suas folhagens serem perenes favorecem seu crescimento e abundância na natureza. Desta 

forma o cultivo do Agave Angustifolia Haw requerer pouco investimento para o seu processo 

de cultivo, propiciando a sua viabilidade econômica para o seu plantio, Lorenzi e Souza 

(2001). 

Sua espécie é facilmente encontrada em diversos lugares do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN) como no município de Natal (RN). Onde as amostras utilizadas neste trabalho 

foram coletadas, são facilmente plantadas em calçadas, jardins e canteiros realizando a função 

de ornamentação.  

Além de servir de barreiras físicas, elas são utilizadas como elementos de segurança 

nos perímetros de terrenos, casas e nos condôminos residenciais e comerciais, já que suas 

folhas possuem uma série de espinhos. 
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Na figura 2.8 mostra que o Agave Angustifolia Haw servindo como planta de 

ornamentação em calçada de uma residência. 

  

 

Figura 2.8 - Agave Angustifolia Haw utilizada como planta de ornamentação 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Pela facilidade em encontrar a Agave Angustifolia Haw no município de Natal (RN) 

surgiu um interesse natural em investigar suas potencialidades no campo da resistência 

mecânica desta espécie. 

Desta forma o Agave Angustifolia Haw apresenta-se como uma possibilidade de 

ampliar e diversificar a exploração de matéria prima nas pesquisas que envolve fibras 

vegetais.  

Essa pesquisa corrobora no desenvolvimento de novos produtos como também em 

novas estratégias de produção mais limpa, gerando produtos biodegradáveis minimizando os 

impactos ambientais e suas consequências na sociedade.  
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2.3 ESTADO DA ARTE 

 

 

Em virtude da falta de pesquisas relacionadas ao Agave Angustifolia Haw foram 

selecionados, e estão abaixo relacionados, alguns trabalhos desenvolvidos no Laboratório de 

Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) que se associam com o trabalho proposto: 

 

De Souza em 2014 em sua Dissertação de Mestrado obteve e estudou um compósito 

formado por resina ortoftálica e carga da fibra da palha da carnaúba. As fibras foram 

inicialmente secadas em exposição direta ao sol e posteriormente triturados em forrageira para 

a diminuição do seu tamanho. Várias formulações do compósito foram preliminarmente 

testadas, escolhendo-se a que apresentava a melhor processabilidade na aplicação ao molde. O 

compósito produzido foi utilizado para a fabricação de uma superfície parabólica, 

posteriormente revestida com segmentos de espelho plástico, flexível, para a reflexão dos 

raios solares nela incidentes. A parábola refletora representa o principal elemento do fogão 

solar que trabalha com a concentração dos raios solares. Foram apresentados os resultados de 

testes para o cozimento e assamento de vários alimentos, dentre eles arroz, macarrão, feijão, 

bolo, demonstrando-se a viabilidade do compósito proposto para a fabricação de protótipos 

solares e outras estruturas que não requeiram resistência a grandes esforços.  

 

Souza et al. em 2012 apresentou no 21 CBECIMAT uma melhor destinação e 

utilização de resíduos de cabelo, gerados por salões de beleza, evitando seu descarte no 

ambiente. Ressalte-se que a decomposição do cabelo apresenta um tempo ilimitado, o que 

acentua os problemas ecológicos decorrentes de seu descarte em lixões. Foi obtido um 

compósito a partir da trituração dos resíduos de cabelo. A matriz do compósito foi a resina 

ortoftálica. Foi construída uma parábola com 0,65m² de área, que foi utilizada para a 

fabricação de um fogão solar à concentração.  

 

Mota em 2016 estudou a viabilidade do uso da bucha vegetal (Luffa Cylindrica) para a 

obtenção de um compósito de matriz polimérica. Foram testadas seis 

configurações/formulações, com 4, 5 e 6 camadas tratadas e não tratadas. Para a 

caracterização do compósito foram determinadas propriedades térmicas (condutividade, 

capacidade térmica, difusividade e resistividade), mecânicas (tração e flexão) e fisicoquímicas 
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(MEV, DRX, densidade, absorção e degradação). Uma das vantagens do compósito proposto 

foi a baixa densidade das fibras, 066 g/cm³, quase metade da matriz de resina Poliéster, 

produzindo uma densidade média do compósito em torno de 1,17g/cm³, inferior em 6,0% em 

relação a matriz. O compósito apresentou comportamento mecânico inferior ao da resina 

matriz para todas as formulações. O compósito também demonstrou-se viável para aplicações 

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

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

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

impregnação da fibra pela matriz.  

 

Marques em 2015 estudou a viabilidade do uso de TPA (Tecido Plano de Algodão) 

tipo tela, para ensacamento, com gramatura de 207,9 g/m2 em um compósito de matriz de 

resina Poliéster Ortoftálica cristal. O processo de obtenção do compósito foi testado em 

relação ao número máximo de camadas que poderia ser utilizado, sem comprometer a sua 

processabilidade e a fabricação dos CPs em molde compressivo. Foram escolhidas e testadas 

cinco configurações/formulações, com 1, 4, 8, 10 e 12 camadas de tecido plano de algodão - 

TPA. As propriedades de maior viabilidade do compósito foram a resistência a flexão 

(RFTA8 = 49,56 MPa) aproximando-se da matriz (RFmatriz = 56,33 MPa) e a resistência ao 

impacto, com superioridade em relação a resina de Poliéster (Energia impacto da resina = 

2,12 J e Energia impacto TA12 = 4,82 J). O compósito proposto apresentou viabilidade para a 

fabricação de estruturas com baixas solicitações de esforços mecânicos, e como foi 

demonstrado, para a fabricação de protótipos solares, bem como, pode ser aplicado em 

aparatos eólicos, embalagens, estantes, objetos de decoração, peças de artesanato e prateleiras, 

com bom aspecto visual. 

 

Martins em 2016 obteve e estudou um compósito tendo como matriz uma resina 

Poliéster Ortoftálica e como carga/reforço fibras de sisal 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. 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 à da matriz utilizada. 
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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, cuja 

mais viável foi 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. 

 

Silva em 2016 obteve e estudou um compósito de matriz resina Poliéster e resíduos do 

mesocarpo do dendezeiro (fibras) como carga/reforço. A fibra do mesocarpo do dendê foi 

coletada sem custo em indústria de extração do óleo de dendê. O processo de fabricação 

manual foi utilizado devido sua simplicidade podendo ser repassado facilmente. Foram 

fabricados os compósitos com fibras tratadas e não tratadas nas proporções de 5%, 10% e 

20%. Os resultados da caracterização mecânica mostram que os compósitos formulados com 

resíduo tratado apresentaram melhor desempenho mecânico em relação aos compósitos com 

resíduos não tratados. Nas demais propriedades físicas, químicas e térmicas analisadas, 

observou-se a diminuição destas conforme se adicionava resíduo ao compósito. Mesmo diante 

da interferência negativa da adição, o compósito demonstrou-se viável e a utilização do 

resíduo pode vir a contribuir para diminuir o impacto ambiental causa pelo descarte aleatório 

ou destino inapropriado do resíduo utilizado. 

 

Varela em 2017 obteve e estudou a viabilidade do uso do Tecido Plano de Juta (TPJ) e 

tecido de fibra de vidro (TFV) em um compósito híbrido de matriz de resina Poliéster 

Ortoftálica. Foram escolhidas e testadas duas configurações, híbridas e não híbridas, com 4, 6, 

8 e 10 camadas de tecido plano de juta mais a resina ortoftálica e 4, 6, 8 e 10 camadas de 

tecido plano de juta intercaladas com o tecido de fibra de vidro, mais a resina ortoftálica. A 

configuração com 10 camadas de tecido de juta e 10 camadas de tecido de vidro 10TJV foi à 

configuração de melhor resultado de resistência à tração, à flexão e ao impacto. O melhor 

desempenho do compósito híbrido em relação à resina foi à resistência ao impacto chegando a 

alcançar valores bem superiores, na ordem de 1000% maior em relação à mesma. O 

compósito proposto apresentou viabilidade para a fabricação de protótipos solares e eólicos, 

como foi demonstrada pela obtenção de uma pá a ser usada em aerogeradores do tipo 

darrieus, e de uma parábola que foi utilizada em um fogão solar multifocal. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão descritos os materiais utilizados nesta pesquisa e os métodos que 

foram aplicados para a coleta de dados.  

 

3.1 MATERIAIS 

 

Os materiais e os produtos utilizados, bem como os demais equipamentos de proteções 

individuais que foram utilizados na obtenção do compósito estudado no Laboratório de 

Máquinas Hidráulicas e Energia Solar – (LMHES) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), estão descritos e identificados na Figura 3.1, onde são apresentadas as 

identificações dos produtos e os materiais utilizados. 

 

Figura 3.1 – Materiais e equipamentos utilizados na produção do compósito estudado: (a) 
resina Poliéster Ortoftálica, (b) desmoldante, (c) solvente, (d) materiais auxiliares (becker, 
borrifador, recipientes de plástico, tesoura, seringa, pinceis simples, espátula metálica, 
estilete, trena, varinhas de madeira, placas de pvc e régua metálica), (e) Butanox, (f) luvas de 
raspa de couro, (g) molde de ferro, (h) balança de precisão, (i) respirador semifacial duplo 
para vapor com filtros, (j) óculos de proteção incolor, (l) manta de fibras da Agave 
Angustifolia Haw, (m) luvas cirúrgicas de borracha. 
 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Resina Poliéster Ortoftálica foi utilizada como matriz do compósito produzido 

(Figura 3.1a), essa resina foi escolhida em virtude do seu baixo preço e por ter boas 

propriedades mecânicas. Adquirida no comércio local da Cidade de Natal (RN). 
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O desmoldante foi utilizado para facilitar a retirada do molde. O desmoldante 

escolhido tem como base o Acetato de Polivinila (PVA), um álcool polivinílico que tem a 

função de criar uma película protetora de isolamento entre o compósito e a forma, como 

identificado na (Figura 3.1b).  

A utilização do solvente foi essencial, ele foi aplicado para realização da limpeza de 

todas as ferramentas utilizadas na confecção do compósito. O solvente tem como principal 

componente o Tolueno e tem nome comercial Solvente Tinner sendo utilizado no trabalho 

para limpar as ferramentas e equipamentos auxiliares (Figura 3.1c).  

Também foram utilizados alguns materiais auxiliares como: materiais que serviram no 

processo na execução e na fabricação dos CPs do compósito estudado: Becker, borrifador, 

recipientes de PVC, tesoura, seringa, pinceis simples, espátula metálica, estilete, trena, 

varinhas de madeira, placas de PVC e régua metálica (Figura 3.1d). 

Para reagir com a resina foi utilizado o catalisador: Butanox, utilizado para acelerar o 

processo de cura (endurecimento) da resina (Figura 3.1e). 

Os equipamentos de proteção individual (EPI) form utilizados em todas as etapas da 

confecção do compósito: luvas de raspa de couro (Figura 3.1f); luvas cirúrgicas de borracha 

(Figura 3.1m); respirador semifacial duplo para vapor com filtros (Figura 3.1i) e óculos de 

proteção incolor (Figura 3.1j).  

Foram produzidos moldes de ferro e utilizados como forma para produção das placas 

dos compósitos com dimensões (200mm x 200mm x 9mm), um dos moldes metálicos que foi 

utilizado neste trabalho foi construído coma a ajuda de Rodrigo Costa Vieira, aluno do curso 

de licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN em 2017 

(Figura 3.1g).  

Para auxiliar na formulação e definições dos quantitativos utilizados para a confecção 

dos compósitos foi utilizada a balança de precisão, que contribuiu na pesagem das fibras 

vegetais, resina e catalisador, auxiliando nas proporções de massa utilizadas na produção do 

compósito (Figura 3.1h).  

As mantas de fibras da Agave Angustifolia Haw tinham dimensões aproximadas de 

200mm x 200mm x 5mm. As fibras da Agave Angustifolia Haw foram dimensionadas no 

padrão de 200mm de comprimento longitudinal das fibras, distribuídas em um único sentido 

na manta e a massa de cada manta era de 5g cada.  

Para realizar os cortes das folhas selecionadas e utilizadas nessa pesquisa foram 

retiradas da área externa do uma residência, localizado no bairro de Potilândia, situado na 
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zona sul da cidade de Natal (RN). Para isso foi utilizado o alicate de jardinagem no cortar das 

folhas, que foram posteriormente usadas no processo de desfibramento (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 – Retirada da folha (alicate de jardinagem)  

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Para confecção das fibras do Agave Angustifolia Haw, as folhas selecionadas são 

encaminhadas para a máquina desfibradora, surgindo as fibras utilizadas neste trabalho 

experimental, conforme a (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Máquina utilizada para o processo de desfibramento das folhas da Agave 
Angustifolia Haw 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

  



 
63 

 
 

3.2 MÉTODOS 

 

Etapas do processo para obtenção da matéria prima que foi utilizada como carga do 

compósito obtido (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 - Fluxograma das atividades para obtenção da matéria prima que foi utilizada como 
carga de reforço/ enchimento do compósito proposto 

 

                     

 

                                                              

 

                                                              

 

                                                              

 

                                                              

Fonte: Autor (2017)  
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3.2.1 Etapas da seleção, corte e coleta das folhas da Agave Angustifolia Haw 

 

A Figura 3.5 mostra a sequência das execuções das etapas de preparos para seleção e 

corte de folhas. Para iniciar o processo é necessário colocar os equipamentos de proteção 

individual (EPI) (Figura 3.5a), como as luvas de proteção e o óculos protetor. Posteriormente 

foi feita a escolha da planta que seria podada baseando-se nas suas dimensões gerais (Figura 

3.5b).  

Na planta escolhida da espécie Agave Angustifolia Haw foi executado uma seleção e 

medição detalhada das folhas que seriam cortadas da planta (Figura 3.5c). Por fim, com ajuda 

de um alicate de jardinagem, as folhas escolhidas de maiores dimensões foram extraídas da 

planta (Figura 3.5d). Posteriormente estas folhas foram transformadas em fibras. 

 

Figura 3.5 – Etapas para obtenção das folhas do Agave Angustifolia Haw: (a) colocando 
equipamento de proteção EPIs, (b) medição e escolha da planta a ser podada, (c) medindo e 

escolhendo as folhas que foram cortadas, (d) cortando as folhas escolhidas.  
 

 

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.2.2 Etapa do desfibramento das folhas da Agave Angustifolia Haw 

 

Após as folhas serem coletadas, elas foram submetidas ao processo de desfibramento. 

Para este processo foi utilizada uma máquina desfibradeira, concebida e fabricada pelo Prof. 

Dr. Marcos Silva de Aquino, professor do Departamento de Engenharia Têxtil da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  
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A Figura 3.6 mostra o ajuste das peças da máquina desfibradeira para iniciar o 

processo de obtenção das fibras da espécie Agave Angustifolia Haw. 

 

Figura 3.6 – Ajustando a máquina para o desfibramento das folhas selecionadas da Agave 
Angustifolia Haw 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Depois do ajuste da máquina para receber de forma adequada as folhas da Agave 

Angustifolia Haw foi realizado o processo de desfibramento das folhas coletadas na etapa da 

seleção, corte e coleta das folhas, como mostrado na Figura 3.7.  

A Figura 3.7a mostra o início do processo de desfibramento introduzindo-se a folha na 

máquina, direcionando-a de tal forma que garantisse que o seu máximo aproveitamento 

máximo na transformação em fibras Figura 3.7b.  

Depois que a folha era transformada em fibra iniciava-se o movimento oposto do 

braço do operador da máquina com uma velocidade constante, previamente estabelecida, de 

tal forma que não danificasse as fibras obtidas Figura 3.7c. Por fim a fibra era retirada por 

completo da máquina Figura 3.7d. Na sequência o processo era reiniciado com outras folhas 

até que todo o lote das folhas fosse desfibrado.  
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Figura 3.7 – Processo de desfibramento das folhas do Agave Angustifolia Haw: 
(a) colocando a folha na máquina desfibradeira, (b) segurando a folha até o final do processo 

de desfibramento, (c) retirando a folha desfibrada com velocidade constante, 
(d) retirada por completo da folha desfibrada da máquina desfibradeira 

 
 

 

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) 

Fonte: Autor (2017) 

 

Após o término do processo de desfibramento de uma única planta obteve-se mais de 

cem folhas desfibradas (matéria prima para a obtenção da carga do compósito) e uma 

quantidade de resíduo (borra), que foi descartado de maneira adequada, figura 3.8.  

A Figura 3.8a mostra as fibras que foram levadas para o processo de lavagem e na 

Figura 3.8b observa-se o resíduo gerado no processo de desfibramento. 

 

Figura 3.8 – Resultado do processo de desfibramento de folhas de uma única planta da Agave 
Angustifolia Haw: (a) fibras usadas na produção da carga do compósito, (b) resíduos do 

processo de desfibramento 
 

  

( a ) ( b ) 

Fonte: Autor (2017)  
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3.2.3 Etapas da lavagem das fibras  

 

Após o processo de desfibramento as fibras ficavam impregnadas de resíduos 

orgânicos, sendo necessárias sequências de lavagens. Para isso foi necessário à execução de 

vários ciclos de lavagens intercalando com momentos onde as fibras ficavam de molho em 

água doce, mostrados na Figura 3.9. Posteriormente eram realizados vários ciclos de lavagens, 

utilizando-se um pente de cabelo e água corrente Figura 3.10. 

O ciclo de lavagem das fibras iniciava-se colocando as fibras submersas por seis horas 

de molho em um balde com água potável para a dispersão de impurezas Figura 3.9a. Na 

sequência era feito um enxague manual, rápido e posteriormente a água era descartada Figura 

3.9b. Este processo de lavagem foi repetido várias vezes até que visualmente não fossem 

encontrados vestígios de impurezas.  

 

Figuras 3.9 – Ciclo de pré-lavagem das fibras: (a) submersão da fibra em água potável, (b) 
troca da água 

 

  

( a ) ( b ) 

Fonte: Autor (2017) 
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Após os ciclos das lavagens e molhos; iniciava-se a lavagem das fibras em água doce e 

corrente. Durante este processo as fibras eram penteadas com o intuito de provocar o 

desembaraçamento das fibras Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 – Lavagem das fibras em água corrente e penteando simultaneamente 
 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.2.4 Secagem das fibras  

 

Após o processo de pré-lavagem e lavagem das fibras começa o processo de secagem 

das fibras. Como visto na Figura 3.11. As fibras são submetidas ao processo de secagem, para 

este fim foi utilizado uma secadora solar do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia 

Solar (LMHES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.  

No interior da secadora solar, que durante o dia ficava exposta aos raios solares, foi 

colocado as folhas desfibradas da Agave Angustifolia Haw, depois de transcorridos uma 

semana, as fibras estavam secas e prontas para serem levadas para a etapa de Escovação e 

Seleção das fibras. 
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Figura 3.11 - Fibras dispostas na secadora do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia 
Solar (LMHES) – UFRN 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.2.5 Escovação e seleção das fibras 

 

Com as fibras secas inicia-se o processo de escovação das mesmas como mostrado na 

Figura 3.12. Nesta etapa as fibras secas são colocadas em uma superfície plana e é realizado o 

processo de escovação das referidas fibras, de tal forma a garantir que todas as fibras 

presentes nas referidas folhas desfibradas não fiquem embaraçadas umas nas outras.  

 
Figura 3.12 - Processo de escovação das fibras 

 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Este processo tem como objetivo facilitar a realização da próxima etapa, que será o 

corte e pesagem das fibras para confecção das mantas. O processo de Seleção das fibras 

consiste em selecionar as folhas desfibradas, que após o processo de Escovação, 

permaneceram com um maior número de fibras sem apresentar o aspecto de quebradiças e 

com maiores dimensões em cumprimentos das fibras. 

A Figura 3.13 apresenta amostras de folhas diferentes, desde a forma como a mesma é 

encontrada na natureza, até o momento que a mesma está na forma de fibras e seca.  

 

Figura 3.13 - Folhas diferentes que ilustra a transformação que as folhas Agave Angustifolia 
Haw foram submetidas (a) folha como encontrada na natureza, (b) folha após o processo de 

desfibramento, (c) folha após o processo de lavagem, (d) folha com as fibras secas. 
 

 

 

Fonte: Autor (2017)  

 

Finalizada a etapa da secagem, as folhas com as fibras secas passam por mais um 

processo seletivo, onde são escolhidas as que apresentaram fibras mais longas, no nosso caso 

aproximadamente 600 mm e menos quebradiças, como mostrado na Figura 3.14.  
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Figura 3.14 – Fibras secas selecionadas para a etapa de corte. 
 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.2.6 Corte e pesagem das fibras para confecção das Mantas 

 

O dimensionamento, a orientação e o arranjo das fibras utilizadas na pesquisa, foram 

estabelecidos de tal forma que as mesmas pudessem contribuir positivamente com a melhora 

das propriedades mecânicas do compósito.  

Dentro deste universo chegou-se a conclusão depois de alguns testes experimentais 

que as fibras seriam organizadas em matas de fibras de 5g cada e com todas as fibras 

dispostas em um único sentido na manta. O tamanho médio do comprimento das fibras 

pertencentes as mantas ficaram em 200mm. 

Utilizando uma tesoura e com o auxílio da pasta de  Policloreto de Vinila (PVC) na 

Figura 3.15 mostra o procedimento adotado para delimitar as dimensões das fibras para 

montar a manta de 5g.  

Na sequência de fabricação do compósito estas mantas são colocadas em uma forma 

metálica juntamente com a resina para confecção de placas do compósito com dimensões de 

(200mm x 200mm x 9mm). 
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Figura 3.15 - Procedimento adotado para delimitar as dimensões das fibras para montar a 
manta. 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A Figura 3.16 mostra como as fibras foram armazenadas após serem cortadas, nesta 

fase as fibras eram organizadas em pastas de PVC com dimensões de (200mm x 200mm x 

5mm).  

O objetivo foi preservar a disposição das fibras em um único sentido e em blocos de 

5g cada, desta forma facilitaria a sua montagem durante as criações das camadas de fibras dos 

compósitos posteriormente.  

 

Figura 3.16 - Armazenamento das mantas de 5g em pastas de PVC. 

 

 

Fonte: Autor (2017)  
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3.3 PROCESSOS REALIZADOS PARA OBTENÇÃO DO COMPÓSITO ESTUDADO 

 

Figura 3.17 - Fluxograma dos procedimentos adotados para obtenção do compósito utilizando 
a técnica de moldagem por compressão a frio, identificada como Wet Lay Up e posteriormente 

colocada sob pressão durante 24 horas, numa prensa hidráulica até a cura completa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2017)  
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3.3.1 Seleção dos elementos necessários para confecção do compósito 

 

Na produção dos compósitos foi aplicada a técnica de moldagem a frio e durante o 

processo de cura o compósito ficou sob compressão. Foi utilizado basicamente os materiais e 

equipamentos apresentados na Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 - Alguns materiais e equipamentos utilizados na produção do compósito: (a) 
espátula e flanela de microfibra, (b) resina ortoftálica, (c) catalizador Butanox, (d) 

reservatório e varinha de madeira, (e) mantas de fibras de 5g, (f) seringa, (g) balança de 
precisão, (h) pincel e esponja, (i) molde metálico, (l) desmoldante. 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.3.2 Ajuste do molde metálico e limpeza 

 

Os moldes metálicos possuem partes móveis e fixas que tem que ser ajustadas para o 

início do processo de fabricação das placas dos compósitos como visto na Figura 3.19. A fase 

da limpeza do molde é de fundamental importância para garantir que o compósito não fique 

com algum elemento contaminante em sua composição.  

Com o auxílio de um pincel e flanela de microfibra é feita a remoção das impurezas 

das superfícies metálicas do molde.  
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Figura 3.19 – Ajuste do molde metálico 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.3.3 Aplicação de desmoldante no molde metálico 

 

Na Figura 3.20 apresenta o momento em que o desmoldante foi aplicado e untando o 

molde metálico. Utilizando um pincel ocorre a aplicação do desmoldante em toda a superfície 

interna do molde metálico.  

A fase do desmoldante é essencial, pois ele facilita a remoção do compósito curado de 

dentro do molde metálico, garantindo integridade à placa do compósito. A aplicação do 

desmoldante é feita em três demãos intercaladas por 30 minutos. 

 

Figura 3.20 – Aplicação do desmoldante no molde metálico 

 

 
Fonte: Autor (2017)  
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3.3.4 Processo de pesagem da resina e aplicação do catalisador 

 

Definir as proporções utilizadas nas composições dos compósitos permitiu estabelecer 

suas formulações, assim como definir os quantitativos mais viáveis para desenvolver e 

confeccionar um compósito reforçado com fibras.  

A partir de ensaios experimentais em laboratório, levando em consideração a 

impregnação ou não da resina junto com as diversas proporções de massas de fibras, conclui-

se que as viabilidades na produção de placas dos compósitos para o presente trabalho foram 

nas proporções em massa de 5,0%, 7,5% e 10% entre a carga e a matriz. Como apresentado na 

Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Compósitos formulados com resina Poliéster Ortoftálica 

 

Compósitos 
formulados 

Quantidades de fibras 
da Agave Angustifolia 

Haw (% em massa) 

Quantidades de 
Resina Poliéster 
(% em massa) 

Massa total do 
compósito no interior 

do molde metálico  
( g ) 

5% de Fibra 5 95 400 

7,5% de Fibra 7,5 92,5 400 

10%  de Fibra 10 90 400 

Fonte: Autor (2017) 

 

O processo de pesagem da resina de acordo com a Figura 3.21 foi utilizado balança de 

precisão, resina Poliéster Ortoftálica Cristal, recipiente plástico, varinha de madeira e 

catalisador. A pesagem ocorre adicionando a resina no recipiente plástico sobre a balança, 

com o intuito de obter o quantitativo de resina desejado para cada compósito estudado.  

Após a medição da resina foi adicionado no mesmo recipiente na proporção de 2% em 

massa do catalisador. Com objetivo de obter uma melhor distribuição do catalizador na resina 

fui utilizado uma varinha de madeira para auxiliar o processo da mistura de forma homogenia. 
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Figura 3.21 - Processo de pesagem da resina: (a) adicionando resina ao recipiente plástico, (b) 
adição do catalisador, (c) mistura do catalizador de forma homogênea 

 

   
( a ) ( b ) ( c ) 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.3.5 Montagem das fases da matriz e carga no molde metálico 

 

Com o molde metálico montado e untado com o desmoldante, com a mistura 

homogênea (resina com catalisador) e com o quantitativo desejado de mantas de fibras inicia-

se o processo de montagem. Cada manta individualmente tem massa de 5g, dimensões de 

(200mm x 200mm x 5mm) e com a disposição das fibras unidirecionais.  

Como mostra a Figura 3.22, as fases de montagem do compósito seguiram o processo 

de deposição de camadas alternadas entre as misturas homogenias (resina com catalisador) e 

mantas de fibras unidirecionais no molde metálico defasadas em 90° umas das outras.  

O processo foi repetido até atingir as quantidades de camadas de resina e camadas de 

fibras dos compósitos formulados como identificados na Tabela 3.2. 
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Figura 3.22 – Processo de deposição de camadas alternadas: (a) manta com fibras 
unidirecional dispostas a 0°, (b) camada da mistura homogenias (resina com catalisador), (c) 

manta com fibras unidirecional disposta a 90° 
 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Autor (2017)  
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Tabela 3.2 – Quantificação dos compósitos formulados 

 

Compósitos 
Formulados 

Mantas de fibras da 
Agave Angustifolia 

Haw 
(n° de camadas) 

Resina Ortoftálica 
com catalisador 
(n° de camadas) 

Massa das placas dos 
compósitos 
produzidos 

(g) 
5% de Fibra 4 5 400 

7,5% de Fibra 6 7 400 

10% de Fibra 8 9 400 

Fonte: Autor (2017) 

 

O detalhamento das interposições das camadas do compósito é apresentado no 

fluxograma das montagens das camadas do compósito no molde metálico conforme mostrado 

na Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 - Fluxograma das montagens das camadas do compósito no molde metálico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

  

NÃO 

SIM 

A formulação do compósito desejado 
terminou? 

Início 

Fim 

1ª Camada de resina depositada de 
maneira uniforme no molde metálico 

Camada de manta de fibra 
unidirecional a 0° 

Camada de resina depositada sobre 
a camada de manta de fibra 

unidirecional a 0° 

Camada de manta de fibra 
unidirecional a 90° 

Camada de resina depositada a 
sobre a camada de manta de fibra 

unidirecional a 90° 
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Após procedimento de montagem das fases da matriz e carga no interior do molde 

metálico, ocorre o procedimento de fechamento do molde metálico com tampa apropriada. 

Como mostra a Figura 3.24. 

 

Figuras 3.24 – Fechamento do molde metálico: (a) ajuste da tampa, (b) molde metálico com 
tampa fechada 

 

  

( a ) ( b ) 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

3.3.6 Etapas de prensagem a frio, cura, desmolde da placa do compósito, retirada de rebarbas, 

corte dos corpos de prova e acabamento final (lixamento) 

 

Os compósitos estudados foram fabricados empregando a técnica de moldagem a frio 

por compressão conhecida por Wet lay up e posteriormente colocados sob pressão numa 

prensa hidráulica durante 24 horas até a realização da cura por completo. 

Após o fechamento do molde metálico, o mesmo era submetido ao processo de 

prensagem a frio como vista na Figura 3.25. A máquina utilizada para realização do 

procedimento de compressão foi a pressa hidráulica MARCON MPH10.  

Esta máquina tem capacidade realizar compressões de até 10 toneladas. Equipamento 

do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES) na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Neste processo o molde foi submetido a uma compressão de 2 toneladas a uma 

temperatura ambiente de aproximadamente 25°C por um período de tempo de 24 horas. O 

objetivo deste procedimento é a redução dos espaços vazios no interior da placa do compósito 

ajudando no processo de impregnação da matriz com a carga. 
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Figura 3.25 - Processo de prensagem a frio onde a compressão do compósito foi realizada 
durante 24 horas 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Durante o período de prensagem a frio as formulações dos compósitos realizaram o 

processo de cura, possibilitando o aumento da sua viscosidade, proporcionando assim a sua 

cristalização e por fim sua solidificação.  

Conforme mostra a Figura 3.26, após o processo de compressão e cura, o molde 

metálico era aberto e retirava-se a placa de compósito com dimensões de (200mm x 200mm x 

9mm).  

Neste momento observa-se a integralidade das faces da placa do compósito, assim 

como as possíveis rebarbas salientes em suas arestas ou algum outro problema que possa ter 

acontecido durante a etapa de prensagem. Sendo identificado algum problema grave a placa é 

descartada. Não tendo problemas graves a placa era direcionada para a etapa de corte dos 

corpos de prova. 
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Figura 3.26: Retirada da placa de compósito do molde metálico 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Para corrigir as arestas salientes (rebarbas), as placas de compósitos foram submetidas 

ao procedimento de lixamento na máquina Moto Esmeril, marca Schneider, modelo M.E. 10 

do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), conforme mostrado na Figura 3.27. Este processo teve 

como objetivo regularizar as arestas dos compósitos formulados.  

 

Figura 3.27: Lixamento na máquina moto esmeril, marca Schneider, modelo M.E. 10 do 
Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia solar (LMHES) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) 
 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Na sequência as placas foram cortadas em corpos de prova, onde as dimensões os 

mesmos foram especificados nas normas que regem cada ensaio realizado neste trabalho.  

Para isso foi utilizado o Esmeril de bancada do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

Energia Solar (LMHES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) conforme 

mostrado na Figura 3.28. 

 

Figura 3.28: Procedimento utilizando o esmeril de bancada para corte da placa do compósito e 
obtenção dos corpos de prova 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Por fim os corpos de prova resultantes do processo de corte eram submetidos a seis 

etapas de lixamentos em cada face com o intuito de se obter uma melhor uniformidade das 

superfícies dos corpos de prova, conforme mostrado na Figura 3.29  

Foram usadas respectivamente as lixas: Lixa Ferro 100, Lixa Ferro 120, Lixa D`Água 

150, Lixa D`Água 280, Lixa D`Água 400 e Lixa Madeira 500. Mostradas na Figura 3.30. 
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Figura 3.29: Procedimento de acabamento utilizando seis etapas de lixamento em cada face 
dos corpos de prova 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

Figura 3.30: Lixas utilizadas no processo de acabamento dos corpos de prova 
 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Como mostra a Figura 3.31 percebe-se uma nítida diferença visualmente entre os 

corpos de prova que passaram ou não pelo procedimento de acabamento final (lixamento).  

Antes de passar pelo processo das seis etapas de lixamento ainda encontra-se em 

algumas faces dos corpos de prova a presença de fibras expostas que podem ser percebidas 

facilmente pelo tato e encontramos também algumas rebarbas provenientes do processo de 

corte com o esmeril de bancada no corpo de prova (Figura 3.31a). 

Depois de finalizado o processo de acabamento final percebe-se que estas 

imperfeições visualmente não estão mais presentes, como mostra a (Figura 3.31b).  
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A grande vantagem percebida pelo processo de acabamento final (lixamento) dos 

corpos de prova foi a identificação visual de um corpo de prova que estava trincado e foi 

descartado antes de ser utilizado nos ensaios. 

 

Figura 3.31: Acabamento final dos corpos de prova: (a) corpo de prova antes de passar pelo 
processo de lixamento, (b) corpo de prova depois do acabamento final (lixamento) 

 
 

 

Fonte: Autor (2017) 
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3.4 ENSAIOS REALIZADOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO  

 

Com o objetivo de caracterizar os compósitos estudados descrevendo suas 

propriedades mecânicas, térmicas e físico-químicas realizou-se uma série de ensaios que estão 

descritos nestes sub-tópicos abaixo. 

Os ensaios de Tração, Flexão e Impacto determinaram as propriedades mecânicas dos 

compósitos como: resistência à tração, resistência à flexão e resistência ao impacto.  

O ensaio Térmico determinou características dos compósitos como: condutividade, 

capacidade térmica, difusividade e resistividade. Já as propriedades Físico-químicas foram 

determinadas pelos ensaios de: densidade aparente, absorção, Espectrometria de 

Fluorescência de Raios X (FRX). 

 

3.4.1 Ensaios de resistência à tração 

 

Os procedimentos que foram adotados neste ensaio seguiu a norma: ASTM-D3039. O 

Equipamento utilizado foi a Máquina Universal SHIMADZU, modelo AGX 300 e que tem 

capacidade máxima de 30 toneladas, conforme mostra a Figura 3.32. O Software utilizado 

pela máquina para auxiliar na captura dos dados do ensaio de tração chama-se Trapezium X 

(versão 1.1.5), como mostra a Figura 3.33. 

Este ensaio foi desenvolvido no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos do 

Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

Os corpos de provas utilizados são: Resina 5 unidades medindo (200mm x 25mm x 

9mm); 5% de Fibra (5 unidades medindo 200mm x 25mm x 9mm); 7,5% de Fibra (5 unidades 

medindo 200mm x 25mm x 9mm); 10% de Fibra, (5 unidades medindo 200mm x 25mm x 

9mm). Temperatura: Aproximadamente 25°C, como mostra Figura 3.34. 
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Figura 3.32: Máquina Universal Shimadzu, modelo AGX 300 e que tem capacidade máxima 
de 30 toneladas 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

Figura 3.33: Software Trapezium x (versão 1.1.5) utilizado pela máquina Shimadzu, modelo 
AGX 300 para auxiliar na captura dos dados do ensaio de Tração 

 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Figura 3.34: Corpos de prova organizados e sendo selecionados para o ensaio de tração: a) 
RESINA, b) 5% DE FIBRA, c) 7,5% DE FIBRA e d) 10% DE FIBRA 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

No início do ensaio de tração ocorre a escolha das 5 unidades de corpos de prova de 

cada composição, sendo 5 corpos de prova de resina, 5 corpos de prova de 5% de fibra, 5 

corpos de prova de 7,5% de fibra e 5 corpos de prova de 10% de fibra.  

Nesta etapa do ensaio ocorre uma inspeção visual para descarte e substituição de 

possíveis corpos de prova com defeitos de fabricação e que se fossem usados no ensaio 

prejudicariam os resultados finais fortemente.  

Após a escolha dos corpos de prova os mesmos são submetidos a medições mais 

detalhadas, conforme mostra a Figura 3.35, onde estas medidas são catalogadas e ocorrem 

suas inserções no software Trapezium X (versão 1.1.5), que auxilia a Máquina Universal 

SHIMADZU durante os ensaios realizados pela mesma. 
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Figura 3.35: Medições mais detalhadas do corpo de prova para ser inserido no Software 
Trapezium x (versão 1.1.5) 

 

 

Fonte: (Autor 2017) 

 

Na sequência cada corpo de prova foi preso na castanha da máquina SHIMADZU; foi 

realizado um esforço longitudinal conforme a norma ASTM-D3039 até o rompimento do 

corpo de prova pela máquina. Conforme mostra a Figura 3.36. 

Deve-se ressaltar que durante o procedimento de esforço longitudinal os dados 

referentes à resistência a tração do corpo de prova em analise são registrados no Software 

Trapezium X (versão 1.1.5). Sendo justamente estes dados que descrevem as características 

do compósito em análise com relação à resistência a tração. 
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Figura 3.36.: Corpo de prova sendo submetido ao ensaio de tração: a) prendendo corpo de 
prova na castanha da máquina SHIMADZU (AGX 300), b) corpo de prova rompido após o 

procedimento de um esforço longitudinal conforme norma ASTM-D3039 
 

  

( a ) ( b ) 

Fonte: (Autor 2017) 

 

A Figura 3.37 mostra o detalhe da região transversal de um corpo de prova dos 

compósitos estudados depois do término do ensaio de tração, comprovando que o ensaio é do 

tipo destrutivo para os corpos de prova. 
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Figura 3.37 Detalhe do local de rompimento de um corpo de prova após o ensaio de tração 
realizado no laboratório de metais e ensaios mecânicos do departamento de engenharia de 

materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
 

 

Fonte: (Autor 2017) 

 

3.4.2 Ensaio de resistência à flexão 

 

Foi utilizada a Norma: ASTM D790-10 e a Máquina Universal SHIMADZU, modelo 

AGX 300 que tem capacidade máxima de 30 toneladas, conforme mostra a Figura 3.32. 

Software para auxiliar na captura dos dados do ensaio de flexão foi o Trapezium X (versão 

1.1.5), como mostra a Figura 3.33. 

O local de realização do ensaio foi o Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos do 

Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

Os Corpos de provas utilizados foram: Resina (5 unidades medindo 200mm x 25mm x 

9mm); 5% de Fibra (5 unidades medindo 200mm x 25mm x 9mm); 7,5% de Fibra (5 unidades 

medindo 200mm x 25mm x 9mm); 10% de Fibra (5 unidades medindo 200mm x 25mm x 

9mm), Temperatura: Aproximadamente 25°C. 
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No início do ensaio de flexão ocorreu a escolha das 5 unidades de corpos de prova de 

cada composição, sendo 5 corpos de prova de resina, 5 corpos de prova de 5% de fibra, 5 

corpos de prova de 7,5% de fibra e 5 corpos de prova de 10% de fibra, nesta etapa do ensaio 

ocorre uma inspeção visual para descarte e substituição de possíveis corpos de prova com 

defeitos de fabricação e que se fossem usados no ensaio prejudicariam os resultados finais 

fortemente.  

Após a escolha dos corpos de prova os mesmos são submetidos a medições mais 

detalhadas, onde estas medidas são catalogadas e ocorrem suas inserções no software 

Trapezium X (versão 1.1.5), que auxilia a Máquina Universal SHIMADZU durante os ensaios 

realizados pela mesma. Na sequência cada corpo de prova foi preso na máquina SHIMADZU 

em três pontos e submetido a esforço transversal no centro do corpo de prova até o 

rompimento, conforme norma ASTM D790-10. Como mostra a Figura 3.38. 

Durante o procedimento de esforço transversal os dados referentes à resistência a 

flexão do corpo de prova em analise são registrados no Software Trapezium X (versão 1.1.5). 

Estes dados que descrevem as características do compósito analisado com relação à 

resistência a flexão. O ensaio de Flexão é destrutivo para o corpo de prova. 

 

Figura 3.38: Ensaio de flexão a três pontos sendo realizado e mostrando o detalhe da ruptura 
do corpo de prova 

 

 

Fonte: Autor (2017)  
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3.4.3 Ensaio de resistência ao impacto 

 

A Norma utilizada foi a ASTM E23 juntamente com o equipamento conhecido como 

Máquina com pêndulo analógico de 400 gramas (Figura 3.39). 

O local de realização deste ensaio foi o Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos do 

Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

Os Corpos de provas utilizados neste ensaio foram: Resina (5 unidades medindo 

120mm x 10mm x 9mm); 5% de Fibra (5 unidades medindo 120mm x 10mm x 9mm); 7,5% 

de Fibra (5 unidades medindo 120mm x 10mm x 9mm); 10% de Fibra (5 unidades medindo 

120mm x 10mm x 9mm). Temperatura: Aproximadamente 25°C. 

 

Figura 3.39: Máquina com pêndulo analógico de 400 gramas, utilizada no ensaio de 

resistência ao impacto dos corpos de prova construídos neste trabalho 

 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Antes de dividir as placas de compósito em corpos de prova para este ensaio, as placas 

passaram por um procedimento chamado de Pré-trica, que consiste em fazer um entalhe de 

profundidade de 5mm e ângulo de 45°.  

Este procedimento foi realizado com o auxílio do técnico de laboratório Elmar 

Damasceno e da máquina fresadora modelo Zocca-650 do Laboratório de Oficina Mecânica 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Como mostrado na Figura 3.40. 

 

Figura 3.40 - Placa de compósito sendo submetido ao procedimento de pré-trinca: a) ajuste da 
máquina fresadora durante o processo, b) detalhe da pré-trinca de profundidade de 5mm e 

ângulo de 45° no centro da placa de compósito 
 

  

( a ) ( b ) 

Fonte: (Autor 2017) 

 

Posteriormente as placas com as pré-trincas foram cortadas em corpos de prova no 

Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar - (MHES) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). Seguindo sempre as medidas estipuladas na norma adotada 

para este ensaio (Figura 3.41). 
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Figura 3.41: Corpos de provas utilizados no ensaio de impacto: 20 unidades medindo (120mm 
x 10mm x 9mm) 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

De posse dos corpos de prova com as medidas desejadas, o ensaio de resistência ao 

impacto foi realizado Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos do Departamento de 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Durante o ensaio cada corpo de prova foi preso a Máquina com pêndulo analógico de 

400 gramas, seu pendulo é elevado e solto posteriormente, com o impacto do martelo com o 

corpo de prova ocorre a absorção da energia deste impacto pelo corpo de prova. 

Neste momento do processo a máquina registra este valor em unidade de energia 

(Kpm) no mostrador analógico da máquina, posteriormente transformamos em Joule. Como 

mostra a Figura 3.42.  
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Figura 3.42 - Momento antes do procedimento de soltar o martelo para medir a quantidade de 
energia absorvida pelo corpo de prova no ensaio de resistência ao impacto de acordo com a 

norma ASTM E23 
 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Após o término da submissão do corpo de prova ao esforço transversal no centro, 

devido ao impacto, o corpo de prova é rompido. Caracterizando este ensaio como destrutivo 

para o corpo de prova. 

 

3.4.4 Ensaio de Densidade Aparente 

 

A Norma utilizada foi ASTM D792. O Equipamento foi Medidor de densidade, 

modelo DSL910 com repetitividade de ± 0,003g/cm3 e marca Gehaka (Figura 3.43). 

O ensaio foi feito no Laboratório de Mecânica dos Fluidos do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Os Corpos de provas utilizados neste ensaio tinham as características: Resina (5 

unidades medindo 25mm x 25mm x 9mm); 5% de Fibra (5 unidades medindo 25mm x 25mm 

x 9mm); 7,5% de Fibra (5 unidades medindo 25mm x 25mm x 9mm); 10% de Fibra (5 

unidades medindo 25mm x 25mm x 9mm) (Figura 3.44). Temperatura: Aproximadamente 

25°C. 
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Figura 3.43: Equipamento de medir densidade utilizada no ensaio de densidade aparente 
(DSL910 com repetitividade de ± 0,003g/cm3 e marca Gehaka) 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 3.44 - Corpos de prova que foram utilizadas no ensaio de densidade aparente, com 
identificação escrita em uma das faces para facilitar a organização de acordo com suas 

composições 
 

 

Fonte: Autor (2017)  
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Todos os corpos de prova foram fabricados no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

Energia Solar - (MHES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Cada corpo de prova mede (25mm x 25mm x 9mm), foi cortado utilizando o esmeril 

de bancada do laboratório, como mostrado na Figura 3.45 e passou por seis etapas de 

lixamento em todas as faces, procedimento de acabamento final explicado no item 3.3.6. 

 

Figura 3.45: Corte dos corpos de prova para o ensaio de densidade aparente utilizando o 
esmeril de bancada do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar - (LMHES) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Resumidamente o ensaio para determinar a densidade aparente de um corpo de prova 

com a ajuda do medidor de densidade DSL910, consiste em calibrar o equipamento, realizar a 

pesagem do corpo de prova a seco, posteriormente pesar o corpo de prova quando submerso 

em água e por fim calcular a densidade aparente, em g/cm3.  

Na Figura 3.46 mostra outros equipamentos utilizados para auxiliar a realização do 

ensaio de medição de densidade aparente. 
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(Figura 3.46: Equipamentos utilizados para auxiliar a realização do ensaio: a). recipientes para 
organizar os corpos de prova de acordo com cada composição, b) papel toalha para enxugar 

os corpos de prova quando necessário durante o ensaio, c) caneta, régua e caderno para 
catalogar os resultados 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

3.4.5 Ensaio de absorção de água 

 

A Norma empregada neste ensaio foi a ASTM 570-95. O equipamento utilizado foi a 

Balança de precisão, modelo BL320H com sensibilidade de 0,001g da marca Marte (Figura 

3.47). 

O local de realização do ensaio foi o Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia 

Solar - (LMHES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Foi utilizado os seguintes Corpos de prova: Resina (10 unidades medindo 25mm x 

25mm x 9mm); 5% de Fibra (10 unidades medindo 25mm x 25mm x 9mm); 7,5% de Fibra 

(10 unidades medindo 25mm x 25mm x 9mm); de Fibra 10% (10 unidades medindo 25mm x 

25mm x 9mm); Resina (10 unidades medindo 25mm x 25mm x 9mm) (Figura 3.48). 

A uma temperatura aproximadamente de 25°C. 
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Figura 3.47: Balança de precisão, modelo Bl320H com sensibilidade de 0,001g da marca 
Marte, sendo executada a medição da massa, em gramas, de um corpo de prova de resina 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Figura 3.48: Corpos de prova que foram utilizadas no ensaio de absorção: a) corpos de prova, 
b) caixinhas de acrílico utilizadas para organizar cada corpo de prova de acordo com sua 

composição e identificação numérica 
 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Todos os corpos de prova foram fabricados no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

Energia Solar - (LMHES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Cada corpo de prova mede (25mm x 25mm x 9mm), foi cortado utilizando o esmeril 

de bancada do laboratório, e passou por seis etapas de lixamento em todas as faces, 

procedimento de acabamento final explicado no item 3.3.6. 

A absorção de água foi estudada para dois meios aquosos, sendo água destilada e água 

do mar (água sagada). Foi necessário um intervalo de sessenta dias para a realização do ensaio 

de absorção de água, no entanto a saturação de todos os corpos de prova aconteceu no 

quadragésimo nono dia. No primeiro dia foi realizada a medição da massa, em gramas (g), de 

cada corpo de prova a seco e catalogados os resultados.  

Na sequência vinte corpos de prova (5 de Resina, 5 de 5% de Fibra, 5 de 7,5% de 

Fibra e 5 de 10% de Fibra) foram submersos em dois litros de água destilada, como mostra a 

Figura 3.49 e outros vinte corpos de prova (5 de Resina, 5 de 5% de Fibra, 5 de 7,5% de Fibra 

e 5 de 10% de Fibra) foram submersos em dois litros de água salgada. 

 

Figura 3.49: Vinte corpos de prova (5 de RESINA, 5 de 5% DE FIBRA, 5 de 7,5% de FIBRA 
e 5 de 10% DE FIBRA) submersos em dois litros de água destilada 

 

 

Fonte: Autor (2017)  
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Com 24 horas todos os corpos de prova foram retirados da submersão, enxugados com 

papel toalha, como mostrado na Figura 3.50 e foi feita a primeira medição da massa de cada 

corpo de prova na balança de precisão de modelo BL320H (marca Marte) e catalogados todos 

os resultados.  

Com o término da catalogação dos resultados todos os corpos de prova voltaram para 

condição inicial de submersão. 

 

Figura 3.50: Procedimento utilizado para enxugar os corpos de prova com papel toalha antes 
da medição da massa na balança de precisão 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Após passar sete dias com os corpos de prova em situação de submersão foi realizada 

a segunda medição obedecendo sempre os mesmos procedimentos de tirada dos copos de 

prova da situação de submersão, enxugar com o papel toalha, medição da massa de cada 

corpo de prova com balança de precisão e catalogado o resultado.  

Partindo do procedimento de averiguação da massa dos corpos de prova foram 

realizados periodicamente a cada sete dias até que a última medição foi realizada quando 

transcorrido sessenta dias e todos os resultados foram catalogados. 

A Figura 3.51 mostra alguns dos equipamentos utilizados para auxiliar a realização do 

ensaio de medição de absorção de água. 
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Figura 3.51: Equipamentos utilizados para auxiliar a realização do ensaio de absorção de 
água: a) papel toalha para enxugar os corpos de prova quando necessário, b) água salgada, c) 

água destilada, d) dois recipientes com tampa aonde foram realizados os processos de 
submersão dos corpos de prova, e) caneta e caderno para catalogar os resultados durante o 

ensaio, f) corpos de prova e recipientes para organizar os corpos de prova de acordo com cada 
composição 

 

 

Fonte: Autor (2017) 
 

3.4.6 Ensaio de análise térmica 

 

A Norma usada foi a ASTM D5334. O Equipamento foi o Analisador de propriedades 

térmicas, modelo KD2 Pro da marca Decagon Devices. (Figura 3.52). O local foi o  

Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar - (LMHES) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). 

Os corpos de provas utilizados foram: Resina (1 unidade medindo 25mm x 25mm x 

45mm); 5% de Fibra (1 unidade medindo 25mm x 25mm x 45mm); 7,5% de Fibra (1 unidade 

medindo 25mm x 25mm x 45mm); 10% de Fibra (1 unidade medindo 25mm x 25mm x 

45mm). 

Ensaio realizado a uma temperatura aproximada de 25°C.  
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Figura 3.52: Equipamento analisador de propriedades térmicas, modelo KD2 PRO da marca 
Decagon devices sendo utilizado no ensaio de análise térmica 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Todos os corpos de prova foram fabricados no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

Energia Solar - (LMHES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Para se chegar ao modelo de corpo de prova utilizado no ensaio térmico de dimensões 

de (25mm x 25mm x 45mm) foram utilizados cinco corpos de prova de mesma composição, 

com dimensões de (25mm x 25mm x 9mm), colados face a face uns aos outros com cola a 

base de etil-cianoacrilato. Como mostra a Figura 3.53. 

 

Figura 3.53: Corpos de provas utilizados no ensaio de análise térmica medindo 
individualmente (25mm x 25mm x 45mm): a) RESINA, b) 5% DE FIBRA, c) 7,5% DE 

FIBRA e d) 10% DE FIBRA 
 

 

Fonte: Autor (2017)  
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Neste ensaio foram identificadas para cada composição as propriedades: 

condutividade térmica, resistividade térmica, difusividade térmica e calor específico. 

Inicialmente foi feita a escolha do sensor de dupla agulha SH-1. Este é o sensor mais 

aconselhado a ser utilizado na maioria dos materiais sólidos ou que possuem granulações. 

Como mostra a Figura 3.54. 

 

Figura 3.54: Sensor de dupla agulha SH-1 utilizado no ensaio voltado para obtenção das 
propriedades térmicas 

 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Posteriormente foi feito dois furos nos corpos de provas, na direção com maior 

dimensão, com auxílio de um gabarito que acompanha o equipamento foram feitas as 

marcações dos locais aonde foram realizados os orifícios, na parte superior de cada corpo de 

prova de dimensões de 25mm x 25mm x 45mm. Estes furos são os locais aonde foi encaixado 

o sensor de ponta dupla agulha SH-1 durante o ensaio. 

Foram preenchidos os furos com pasta térmica, com alumínio em sua composição, que 

tem a função de facilitar a toca de calor entre o sensor e o corpo de prova analisado. Como 

mostra a Figura 3.55. 

Na sequência foi configurado o equipamento analisador de propriedades térmicas, 

modelo KD2 Pro da marca Decagon Devices para o sensor escolhido; conectado o cabo do 

sensor ao equipamento e inserido as suas pontas nos orifícios do corpo de prova em análise e 

iniciado as medições das diversas propriedades que se propõe o ensaio. 

O procedimento de medição é realizado três vezes em cada composição, obedecendo 

sempre intervalo mínimo temporal de 15 minutos entre as medições. Por fim todos os dados 

são catalogados para se caracterizar termicamente as composições fabricadas neste trabalho.  
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Figura 3.55: Preenchimento dos furos com pasta térmica, que contém alumínio em sua 
composição, no compósito de 5% DE FIBRA 

 

 

Fonte: Autor (2016) 
 

3.4.7 Análise de Espectrometria de Fluorescência de Raios X (FRX)  

 

A norma seguida para realizar este ensaio foi o Manual do equipamento. O 

equipamento utilizado foi o EDX modelo 720 da marca SHIMADZU (Figura 3.56). O local 

aonde o ensaio foi realizado foi o Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Foi utilizado corpos de provas: Resina (5 unidades medindo 15mm x 15mm x 9mm); 

5% de Fibra (5 unidades medindo 15mm x 15mm x 9mm); 7,5% de Fibra (5 unidades 

medindo 15mm x 15mm x 9mm); 10% de Fibra (5 unidades medindo 15mm x 15mm x 

9mm). O Ensaio foi realizado a uma temperatura próxima de 25°C. 

 

Figura 3.56: Equipamento de análise de Espectrometria de Fluorescência de Raios X(FRX) 
modelo EDX 720 da marca SHIMADZU 

 

 

Fonte: Autor (2017)  
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Todos os corpos de prova foram fabricados no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

Energia Solar - (LMHES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

O ensaio consiste em analisar as composições químicas qualitativamente e 

quantitativamente de um material utilizando para isso o auxílio da máquina de Espectrometria 

de Fluorescência de Raios X (FRX) modelo EDX 720 da marca SHIMADZU. 

Um determinado corpo de prova é colocado no interior da na máquina EDX 720, um 

feixe de radiação é emitido na amostra, cada elemento químico começa a emitir um feixe de 

onda com comprimento diferente (raios-X fluorescentes) após ser excitado pela fonte de 

radiação primária. 

Por fim, através de um sensor adequado, presente na máquina, é possível identificar 

cada elemento químico através da captação pelo sensor dos diversos comprimentos de ondas 

diferentes que são detectados, sendo assim, ocorre a caracterização qualitativamente dos 

elementos químicos presentes na amostra.  

A quantidade de cada elemento químico é determinada pela intensidade medida por 

cada onda diferente que é detectada pelo sensor, transformando em dados quantitativos que 

identificam as porcentagens em massa de cada elemento químico presente na amostra. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e as discussões decorrentes do processo 

de caracterização do compósito proposto, obtido e estudado.  

 

4.1 RESISTÊNCIAS MECÂNICAS À TRAÇÃO E FLEXÃO 

 

A tabela 4.1 apresenta os resultados dos parâmetros do ensaio de tração para as 

formulações escolhidas do compósito e para a resina matriz de Poliéster e nos gráficos das 

figuras 4.1, 4.2 e 4.3 mostram o comportamento comparativo entre tais parâmetros. 

 

Tabela 4.1 - Resultados dos parâmetros do ensaio de Tração para as formulações escolhidas 
do compósito e para a resina matriz de Poliéster 

 
Formulações dos 

Materiais 
Tensão (MPa) Deformação (%) 

Módulo de 
Elasticidade (GPa) 

RESINA 40,1 (±1,56449) 0,60564 (±0,15719) 6,7 

5% DE FIBRA 40,88 (±2,31141) 0,98940 (±0,20031) 4,13 

7,5% DE FIBRA 51,5 (±1,77868) 1,50343 (±0,17307) 3,43 

10% DE FIBRA 66,7 (±3,22545) 2,11330 (±0,42725) 3,18 

MÉDIA DO 
COMPÓSITO 

53,03 (±2,439) 1,535 (±0,267) 3,58 

Autor (2017) 

 

Todas as formulações do compósito apresentaram resistência a tração superiores à da 

resina. A pior formulação apresentou Resistência a Tração (RT) quase igual à da resina.  A 

melhor formulação, foi a formulação 10% de Fibra, apresentou acréscimo de (RT) de 66,3% e 

a média das formulações aumentou de 32,2%.  

A Resistência a Tração (RT) aumentou na medida em que se incrementava o 

percentual de fibra no compósito. Pode-se concluir que para as formulações 7,5% de Fibra e 

10% de Fibra que estiveram presentes no compósito como carga de reforço e a 5% de Fibra 

apresentou função de carga de enchimento. 
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A deformação seguiu o mesmo comportamento da (RT) com aumento progressivo em 

relação à resina, correspondente ao aumento do percentual de fibra. O aumento na deformação 

foi muito superior ao verificado na (RT).  

Com relação ao módulo de elasticidade houve um decréscimo em relação à resina para 

todas as formulações, com comportamento decrescente na medida em que se aumentava o 

percentual de fibra no compósito. Isso representou uma diminuição da fragilidade do 

compósito, embora a (RT) diminuísse. 

Em relação à resina Poliéster a formulação com maior percentual de fibra apresentou 

uma queda no módulo de elasticidade de 52,7%, muito significativa. A formulação com 

menor percentual de fibra apresentou queda correspondente a 39%. 

Com relação à média das formulações o decréscimo do módulo de elasticidade em 

relação à resina matriz foi de 46,5%, bastante significativo, demonstrando a grande influência 

das fibras de Agave Angustifolia Haw nessa propriedade. A queda do módulo de elasticidade 

da formulação com maior teor de fibras em relação à de menor foi de 23,3%. 

A Resistência a Tração das formulações do compósito estudadas foi superior à obtida 

para outros compósitos já estudados no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar 

(LMHES – UFRN), conforme mostram os dados da Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Resistência à tração de alguns compósitos já estudados no LMHES – UFRN 
 

Tipo de  
Compósito 

Resistencia à Tração 
(MPA) 

Bucha Vegetal 12,5 

Dendê 10,279 

Juta 32,6 

Milho 2,996 

Palha de Aço 20,186 

Piaçava 12,5 

Pó de madeira 11 

Pó de mármore 13 

Pó de MDF 21,036 

Sisal 15,56 

Tecido de Algodão 18,404 

Autor (2017) 
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Figura 4.1 - Comportamento comparativo da resistência à tração para as formulações do 
compósito e resina matriz 

 

 

Autor (2017) 

 

No gráfico da figura 4.2 mostram os comportamentos das deformações para as 

formulações dos compósitos e resina matriz. 

 

Figura 4.2 - Comportamento comparativo da deformação para as formulações do compósito e 
resina matriz 

 

 

Autor (2017) 
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Figura 4.3 - Comportamento comparativo do módulo de elasticidade para as formulações do 
compósito e resina matriz 

 

 

Autor (2017) 

 

A tabela 4.3 apresenta os resultados dos parâmetros do ensaio de flexão para as 

formulações escolhidas do compósito e para a resina de matriz de Poliéster. Os gráficos das 

figuras 4.4 e 4.5 mostram o comportamento comparativo entre tais parâmetros. 

 

Tabela 4.3 - Resultados dos parâmetros do ensaio de flexão para as formulações escolhidas do 
compósito e para a matriz de resina de Poliéster 

 
Formulações dos Materiais Tensão (MPa) Flecha (%) 

RESINA PURA 60,46 (±5,88280) 6,17281 (±0,36299) 

5% DE FIBRA 32.3054 (±3,26297) 1,83098 (±0,37284) 

7,5% DE FIBRA 40.3619 (±4,0321) 2,08827 (±0,65963) 

10% DE FIBRA 52.6008 (±6,6976) 2,68066 (±0,57688) 

MÉDIA DO COMPÓSITO 41,76 (±4,6642) 2,20 (±0,5365) 

Autor (2017) 
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Todas as formulações do compósito apresentaram resistência à flexão inferior à da 

resina. A Resistência à Flexão (RF) foi aumentando com o aumento do percentual de fibra no 

compósito, embora não tenha atingido valor competitivo com a resina matriz, mostrando que 

a fibra de Agave Angustifolia Haw esteve presente no compósito como carga de enchimento. 

A melhor formulação foi a 10% de Fibra com aumento em relação a pior formulação, 

5% de Fibra, correspondente a 62,8% e diminuição em relação à resina de apenas 13,1% a 

média diminuiu em 90,93% em relação a resina.. 

Os valores da (RF) para o compósito estudado foram inferiores ao da Resistência a 

Tensão (RT) para todas as formulações testadas, comportamento que não se verificou para a 

maioria dos compósitos já estudados no âmbito do LMHES – UFRN. 

O comportamento da flecha foi o mesmo da (RF), com diminuição em relação à resina 

matriz e aumento na medida em que crescia o percentual de fibra. O comportamento da flecha 

esteve coerente com o apresentado pela (RF).  

A análise destes comportamentos pode ser observada na figura 4.4 que traz um 

comparativo da tensão das formulações dos compósitos de resina matriz, já a figura do gráfico 

4.5 apresenta a comparação do comportamento comparativo da Flecha obtida nas formulações 

dos compósitos de resinas matriz. 

 

Figura 4.4 - Comportamento comparativo da resistência à flexão para as formulações do 
compósito e resina matriz 

 

 

Autor (2017) 
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Figura 4.5 - Comportamento comparativo da flecha para as formulações do compósito e 
resina matriz 

 

 

Autor (2017) 

 

A resistência à flexão das formulações do compósito estudadas foi superior a quase 

todas às obtidas para outros compósitos já estudados no LMHES – UFRN. Conforme 

mostram os dados da tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Resistências à flexão de vários compósitos já estudados no LMHES – UFRN 
 

Tipo de  

Compósito 

Resistencia à Flexão 

(MPa) 

Bucha Vegetal 31,185 

Dendê 1,725 

Juta 62,2 

Milho 21,1 

Palha de Aço 69,193 

Piaçava 22,2 

Pó de madeira 26,1 

Pó de mármore 45,8 

Pó de MDF 43,51 

Sisal 42,583 

Tecido de Algodão 36,85 

Autor (2017) 
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4.2 RESISTÊNCIA À IMPACTO (RI) 

 

A tabela 4.5 apresenta os resultados da energia de absorção no teste de impacto 

Charpy operacionalizado em cinco amostras de cada formulação do compósito e da matriz de 

resina Poliéster. O gráfico da figura 4.6 mostra o comportamento assumido pela energia de 

absorção de impacto das amostras do compósito e da resina. 

 

Tabela 4.5 - Resultados da energia de absorção das formulações do compósito e resina matriz 
no teste de Impacto Charpy 

 

Formulações dos Materiais TENSÃO (J/cm2) 

RESINA  0,25 

5% DE FIBRA 0,84 

7,5% DE FIBRA 1,45 

10% DE FIBRA 1,7 

MÉDIA DO COMPÓSITO 1,33 

Autor (2017) 

 

Todas as formulações do compósito estudado apresentaram um significativo aumento 

na energia de absorção de impacto em relação à matriz de resina Poliéster. O aumento 

acontecia à medida que crescia a quantidade de fibras de Agave Angustifolia Haw no 

compósito, apresentando o mesmo comportamento demonstrado nas outras duas propriedades 

mecânicas analisadas. 

A formulação de maior significância foi a 10% de Fibra que apresentou crescimento 

em relação a resina superior a 500%, extremamente significativo. As fibras presentes no 

compósito funcionaram como amortecedoras da energia de impacto, causando esse aumento 

extremamente significativo em relação à matriz. A pior configuração 5% de Fibra apresentou 

aumento em relação à resina de superior a 200%.  

Analisando-se a média das formulações do compósito o crescimento da resistência ao 

impacto foi superior a 400%. De todas as propriedades caracterizadas essa foi a que 

apresentou uma maior viabilidade para o compósito estudado em relação à resina matriz. 

Na figura 4.6 apresenta análise do comportamento assumido pela energia de absorção 

de impacto das amostras do compósito e da resina. 
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Figura 4.6 - Comportamento assumido pela energia de absorção de impacto das amostras do 
compósito e da resina 

 

 

Autor (2017) 

 

Ao observar os demais compósitos já estudados no LMHES – UFRN percebeu-se que 

o compósito pesquisado mostrou-se inferior a maioria, que apresentaram maiores capacidades 

de absorção da energia de impacto, como por exemplo, compósito de fibra de juta com 

capacidade de absorção de energia de impacto de 5,75 J/cm². 

 

4.3 ANÁLISE TÉRMICA 

 

Na tabela 4.6 constam os resultados médios das propriedades da análise térmica das 

matrizes e das formulações estudadas do compósito. 

 

Tabela 4.6 - Resultados médios das propriedades da análise térmica das matrizes e 
formulações do compósito 

 

Autor (2017)  
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Formulações dos Materiais 
K 

(W/m.K) 
C 

(MJ/m³.K) 
D 

(mm²/s) 
R 

(°C.cm/W) 

RESINA 0,234 2,155 0,109 427,2 

5% DE FIBRA 0,238 1,574 0,147 431,4 

7,5% DE FIBRA 0,241 1,707 0,142 414,5 

10% DE FIBRA 0,248 1,943 0,127 403,7 

MÉDIA DO COMPÓSITO 0,240 1,741 0,138 416,5 
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O comportamento térmico de todas as formulações testadas foi quase idêntico ao da 

resina matriz de Poliéster em relação à condutividade térmica e consequentemente à 

resistividade térmica.  

Presume-se que a condutividade térmica da fibra de Agave Angustifolia Haw seja 

muito próxima da relativa à resina de Poliéster, não alterando praticamente a condutividade 

térmica do compósito. 

A diferença entre a formulação de maior e menor condutividade ficou em torno de 

5,5%. O compósito por apresentar uma condutividade térmica superior a 0,21W/m.K, não 

seria recomendado para ser aplicado como isolante térmico. 

A difusividade térmica, função da densidade, condutividade térmica e calor específico, 

aumentou em relação a resina, para o valor média do compósito, de aproximadamente 30,0%. 

A capacidade térmica volumétrica do compósito para seu valor médio decresceu de 

19,2%, demonstrando que as fibras têm uma maior capacidade de reter calor que a resina 

Poliéster Ortoftálica Cristal utilizada. 

Os gráficos das figuras 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 mostram o comportamento assumido pelos 

parâmetros da análise térmica determinados para matrizes e formulações do compósito. 

 

Figura 4.7 - Comportamento da condutividade térmica para a resina e formulações do 
compósito 

 

Autor (2017) 
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Figura 4.8 - Comportamento do calor específico para a resina e formulações do compósito 

 

Autor (2017) 

 

Figura 4.9 - Comportamento da Difusividade térmica para a resina e formulações do 
compósito 

 

 

Autor (2017)  
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Figura 4.10 - Comportamento da resistividade térmica para a resina e formulações do 
compósito 

 

 

Autor (2017) 

 

Como já foi ressaltado o compósito para as três formulações testadas não apresentou 

comportamento térmico diferenciado em relação à resina, muito embora algumas das 

propriedades tenham variado, porém pouco significativamente. 

O compósito termicamente falando não tem significativa viabilidade de utilização, 

porém suas propriedades não estiveram tão aquém das apresentadas por outros compósitos já 

estudados no âmbito do grupo de pesquisas pertinentes ao Laboratório de Máquinas 

Hidráulicas e Energia Solar (LMHES – UFRN). Estes dados são observados a Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 - Propriedades térmicas da resina e de compósitos já estudados no Laboratório de 
Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES – UFRN) 

 

Material K 

Condutividade 

(W/mK) 

C 

Capacidade 

térmica (MJ/m3K) 

D 

Difusividade 

(mm²/s) 

R 

Resistividade 

(°C·cm/W) 

Resina 0,234 2,155 0,109 427,20 

Pó de mármore 0,5176 2,0244 0,2516 243,888 

Pó de madeira 0,19475 1,715 0,1105 515,975 

Juta + FVE 0,193 1,435 0,134 521,2 

Sisal 0,224 1,896 0,114 446,4 

Tecido de Algodão 0,2704 1,928 0,125 370,82 

Dendê 0,164 1,855 0,101 545,05 

Milho 0,186 2,073 0,090 537,6 

Pó de MDF 0,190 1,669 0,115 529,2 

427,267

431,4

414,533

403,767

416,5666667
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4.4 DENSIDADE APARENTE 

 

Os resultados da densidade aparente que foram coletados para a matriz Poliéster estão 

apresentados na tabela 4.8 e na figura 4.11 revelam o comportamento da densidade aparente 

da resino cristal e das formulações do compósito escolhidos.  

 

Tabela 4.8 - Densidade aparente para resina cristal e formulações do compósito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor (2017) 

 

Figura 4.11 - Comportamento da densidade aparente para a matriz e formulações do 
compósito 

 

 

Autor (2017) 

 

De acordo com os dados obtidos a densidade aparente do compósito foi sempre 

inferior à da matriz de Poliéster, para todas as formulações estudadas. Isso é explicado pela 

baixa densidade da fibra de Agave Angustifolia Haw, que é inferior à da resina matriz em 

aproximadamente 64%.   

0,45

1,224 1,206 1,205 1,185 1,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

FIBRA DE
AGAVE

RESINA
CRISTAL

5% FIBRA 7,5% FIBRA 10% FIBRA MÉDIA DO
COMPÓSITO

DENSIDADE (g/cm³)

Formulação Densidade (g/cm³) 

FIBRA DA AGAVE ANGUSTIFOLIA HAW 0,45 

RESINA 1,224 

5% DE FIBRA 1,206 

7,5% DE FIBRA 1,205 

10% DE FIBRA 1,185 

MÉDIA DO COMPÓSITO 1,200 
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A formulação com a maior quantidade de fibra em massa apresentou densidade 3,2% 

menor em relação à resina Poliéster Ortoftálica. Já a formulação de 5% de fibras revelou uma 

densidade também inferior com valor de 1,5% em relação à resina. 

Essa menor densidade traduz o bom comportamento do compósito proposto, pois o 

reforça mecanicamente sem aumento de massa. Da mesma forma traduz uma economia de sua 

produção, com o uso de uma quantidade de carga que irá trazer benefícios econômicos, pela 

substituição de um percentual de resina de maior custo, sem produzir também aumento de 

massa. 

A densidade média das formulações do compósito foi competitiva com a apresentada 

por outros compósitos já obtidos e estudados pelo grupo de pesquisa em materiais e energia 

do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar – (MHES) na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) que determinou a densidade para vários compósitos ao 

longo de mais de 10 anos de pesquisas.  

Conforme os dados da tabela 4.9 demonstram os resultados dos comportamentos 

comparativos das densidades estudadas entre os vários compósitos analisados no Laboratório 

de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES – UFRN). 

O gráfico da figura 4.12 mostra a densidade do objeto deste estudo, assim como as 

densidades dos demais compósitos desenvolvidos e pesquisados no LMHES – UFRN. Os 

dados apresentando destaca-se a densidade média dos compósitos estudados ficou em torno 

de 1,224g/cm³. 

 

Tabela 4.9 - Resultados dos comportamentos comparativos das densidades estudadas entre os 
vários compósitos analisados no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar 

(LMHES – UFRN) 
 

Tipos de Compósitos D (g/cm³) 

Bucha vegetal 1,04 

Dendê 1,151 

Fibra de Agave Angustifolia Haw 1,200 

Fibra de sisal 1,193 

Milho 1,106 

Palha de aço 1,392 

Pó de madeira 1,19 

Pó de mármore 1,710 

Pó de MDF 1,23 

Tecido de algodão 1,123 
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Figura 4.12 – Comparação da Densidade para a resina e formulações de compósitos estudados 
no LHMES -UFRN 

 

 

Autor (2017) 

 
4.5 ABSORÇÃO  

 

A absorção de foi estudada para dois meios aquosos, água destilada e água do mar, 

cujos resultados serão apresentados a seguir. 

 

4.5.1 Absorção de água destilada 

 

A tabela 4.10 apresenta os resultados da absorção de água destilada para a resina de 

Poliéster Ortoftálica Cristal e formulações dos compósitos estudados e o gráfico da figura 

4.13 o comportamento assumido por esse parâmetro nesse meio aquoso. 

 
Tabela 4.10 - Resultados da absorção de água destilada para a resina e formulações dos 

compósitos 
 

Formulação Absorção de Água Destilada 
(%) 

RESINA CRISTAL 2,09 

5% DE FIBRA 2,92 

7,5% DE FIBRA 4,55 

10% DE FIBRA 6,25 

MÉDIA DO COMPÓSITO 4,57 

1,71

1,19

1,392

1,193 1,123 1,151 1,106 1,04

1,23 1,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

DENSIDADE (g/cm³)



 
122 

O percentual de absorção de água do compósito nesse meio aquoso para todas as 

formulações testadas foi bem superior ao da matriz de resina Poliéster. Tomando-se a média o 

aumento de absorção de água foi superior a 100%, o que demonstrou o predomínio no 

compósito das fibras de Agave Angustifolia Haw de maior poder de absorção que o da resina. 

O percentual de absorção das formulações do compósito cresceu à medida que se 

aumentava o percentual mássico das fibras de Agave Angustifolia Haw na resina matriz. 

A formulação de melhor resultado para essa importante propriedade dos compósitos 

foi a 5% de fibra, com nível de absorção 58% menor que a formulação de maior nível de 

absorção, ou seja, de pior resultado. 

Apesar desse resultado bem acima da resina matriz o compósito fabricado e estudado 

foi competitivo com outros já estudados no âmbito do LMHES – UFRN.  

 

Figura 4.13 - Comportamento da absorção de água destilada parta as formulações do 
compósito 

 

 

Autor (2017) 

 

De acordo com dados analisados houve um pequeno aumento do percentual de 

absorção de água para esse meio aquoso, para todas as formulações do compósito. Essa 

absorção ocorreu em uma média em torno de 6,5 %. Em relação à resina também houve o 

mesmo comportamento, com aumento em torno de 4,0 %. 
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4.5.2 Absorção de água do mar  

 

A tabela 4.11 apresenta os resultados da absorção de água do mar para a resina de 

Poliéster Ortoftálica Cristal e formulações dos compósitos estudados e o gráfico da figura 

4.14 o comportamento assumido por esse parâmetro nesse meio aquoso. 

 

Tabela 4.11 - Resultados da absorção de água do mar para a resina e formulações dos 
compósitos 

 

Autor (2017) 

 

O percentual de absorção de água do compósito nesse meio aquoso para todas as 

formulações testadas foi bem superior ao da matriz de resina Poliéster e ainda maior em 

relação ao outro meio aquoso, uma vez que o percentual de absorção da resina para a água do 

mar foi significativamente menor que para a água destilada. 

Tal comportamento de menor absorção, não aconteceu para as formulações do 

compósito estudadas, que apresentaram níveis de absorção crescentes na medida em que se 

aumentava o percentual de fibras na resina matriz, comportamento similar ao do outro meio 

estudado. 

Tomando-se a média o aumento de absorção de água foi infinitamente superior mais 

uma vez sendo demonstrado, com ênfase muito maior para esse meio aquoso, o que 

demonstrou o predomínio no compósito das fibras de Agave Angustifolia Haw de maior poder 

de absorção que o da resina matriz. O percentual de absorção das formulações do compósito 

cresceu na medida em que se aumentava o percentual mássico das fibras de Agave 

Angustifolia Haw na resina matriz. 

A formulação de melhor resultado para essa importante propriedade dos compósitos 

foi a 5% de Fibra, com nível de absorção 42,7% menor que a formulação de maior nível de 

absorção, ou seja, de pior resultado. Estas informações constam na Figura 4.14 

Comportamento da absorção de água do mar para as formulações do compósito. 

  

Formulação Absorção de água do mar (%) 

RESINA CRISTAL 0,43 

5% DE FIBRA 3,46 

7,5% DE FIBRA 4,38 

10% DE FIBRA 6,03 

MÉDIA DO COMPÓSITO 4,62 
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Figura 4.14 - Comportamento da Absorção de água do mar para as formulações dos 
compósitos 

 

 

Autor (2017) 

 

Esse comportamento de absorção para a resina matriz, no meio água do mar, foi um 

comportamento atípico, uma vez que não se verificou para os outros compósitos já estudados 

um nível tão baixo de absorção. 

Para se ter uma ideia comparativa entre os dois meios estudados, água destilada e água 

do mar, para as três formulações e para a resina, apresenta-se a Tabela 4.12. O gráfico da 

figura 4.15 mostra o comportamento comparativo entre os dois meios aquosos testados. 

 
Tabela 4.12 - Resultados do ensaio de absorção para os dois meios aquosos estudados 

 
Formulação ÁGUA DESTILADA (%) ÁGUA DO MAR (%) 

RESINA 2,0912 0,4313 

5% DE FIBRA 2,9237 3,4612 

7,5% DE FIBRA 4,5543 4,3847 

10% DE FIBRA 6,2447 6,0359 

MÉDIA DO COMPÓSITO 4,5742 4,6273 

Autor (2017) 
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Figura 4.15 - Comportamento comparativo da absorção de água para os dois meios aquosos 
testados 

 

 

Autor (2017) 

 

Não há diferença significativa entre os níveis de absorção para os dois meios aquosos, 

ambos com comportamento similar de absorção. A única diferença entre os compósitos já 

estudados no LMHES – UFRN foi o fato de que os Corpos de Provas (CPs) desse estudo 

terem sido lixados com seis sequências de lixas.  

Os níveis de absorção de água para todas as formulações testadas mantiveram-se 

competitivos com vários compósitos já estudados no LMHES – UFRN conforme mostram os 

dados da tabela 4.13. 

 

Tabela 4.13 - Absorção de água para vários compósitos já estudados no LMHES – UFRN 
 

Amostras 
Absorção de Água Destilada 

(%) 
Absorção de Água do Mar 

(%) 

Bucha vegetal 7,47 6,255 

Dendê 3,55 - 

Milho 8,677 8,544 

Palha de aço 0,755 0,621 

Piaçava - 4,125 

Pó de madeira   2,7 - 

Pó de mármore 2,28 - 

Pó de MDF 2,856 2,328 

Sisal 2,021 2,496 

Tecido de algodão 2,802 - 
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4.6 ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX) 

 

A tabela 4.14 apresenta os elementos químicos e seus percentuais encontrados na 

matriz e o gráfico da figura 4.16 mostra o comportamento de cada elemento presente na resina 

Poliéster. 

 

Tabela 4.14 - Elementos químicos e seus percentuais encontrados na MATRIZ 

 

Elementos químicos Resina 

Ca 15,10% 

K 23,48% 

Na 53% 

S 0% 

Si 8,66% 

Autor (2017) 

 

Figura 4.16 - Comportamento de cada elemento presente na resina Poliéster 

 

 

Autor (2017) 
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A resina Poliéster Ortoftálica era composta por quatro elementos químicos, com ampla 

predominância do Sódio, correspondente a mais de 55%. Os outros três elementos juntos não 

atingiram 47%. Não houve presença de enxofre na resina Poliéster Ortoftálica. 

A tabela 4.15 apresenta os elementos químicos e seus percentuais encontrados na 

formulação 5% de fibra e o gráfico da figura 4.17 mostra o comportamento de cada elemento 

presente nessa formulação. 

 

Tabela 4.15 - Elementos químicos e seus percentuais na formulação 5% DE FIBRA 
 

Elementos químicos 5% DE FIBRA 

Ca -20,66% 

K 22,65% 

Na 45,11% 

S 5,26% 

Si 6,32% 

Autor (2017) 

 

Figura 4.17 - Comportamento de cada elemento presente na formulação 5% DE FIBRA 
 

 

Autor (2017) 
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Para essa formulação houve um decréscimo do percentual de sódio de 14,9%, pequeno 

decréscimo do percentual de potássio, inferior a 2,0%; aumento significativo do percentual de 

cálcio, superior a 36%; decréscimo do percentual de silício, acima de 23% e presença de 

enxofre acima de 5%.  

A tabela 4.16 apresenta os elementos químicos e seus percentuais encontrados na 

formulação 7,5% de fibra e o gráfico da figura 4.18 mostra o comportamento de cada 

elemento presente nessa formulação. 

 
Tabela 4.16 - Elementos químicos e seus percentuais na formulação 7,5% DE FIBRA 

 

Elementos químicos 7,5% DE FIBRA 

Ca 6,88% 

K 23,10% 

Na 57,91% 

S 5,42% 

Si 6,69% 

Autor (2017) 

 

Para essa formulação, em relação à resina, houve um aumento do percentual de sódio, 

de 9,3%, queda insignificante do percentual de potássio, inferior a 2,0%; queda significativa 

do percentual de cálcio, correspondente a 54,5%; diminuição do percentual de silício de 

22,8% e presença de enxofre acima de 5%.  

Em relação à formulação anterior ocorreu aumento significativo de sódio; acréscimo 

insignificante de sódio, grande diminuição do percentual de silício e manutenção do 

percentual de enxofre. 
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Figura 4.18 - Comportamento de cada elemento presente na formulação 7,5% DE FIBRA 
 

 

Autor (2017) 

 

A tabela 4.17 apresenta os elementos químicos e seus percentuais encontrados na 

formulação 7,5% de fibra e o gráfico da figura 4.19 mostra o comportamento de cada 

elemento presente nessa formulação. 

 

Tabela 4.17 - Elementos químicos e seus percentuais na formulação 10% DE FIBRA 
 

Elementos químicos 10% DE FIBRA 

Ca 4,19% 

K 21,04% 

Na 65,86% 

S 5,21% 

Si 3,70% 

Autor (2017) 

Para essa formulação, em relação à resina, houve um aumento do percentual de sódio 

acima de 24,2%%, diminuição pouco significativa, em torno de 10,4%, do percentual de 

potássio; diminuição muito significativa, de 72,3% do percentual de cálcio, queda acentuada 

de 57,3% queda significativa do percentual de silício, diminuição pouco significativo do 

percentual de silício e presença de enxofre acima de 5%.   
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Em relação à formulação anterior ocorreu aumento significativo de sódio; acréscimo 

insignificante de sódio, grande diminuição do percentual de silício e manutenção do 

percentual de enxofre. Figura 4.19 Comportamento de cada elemento presente na formulação 

10% de fibra. 

 

Figura 4.19 - Comportamento de cada elemento presente na formulação 10% DE FIBRA 
 

 

Autor (2017) 

 

A tabela 4.18 apresenta os elementos químicos e seus percentuais encontrados em 

todas as formulações testadas 7,5% de fibra e o gráfico da figura 4.20 mostra o 

comportamento de cada elemento presente nessas formulações. 

 

Tabela 4.18 - Elementos químicos e seus percentuais nas formulações testadas 
 

Quantificação de composição (FRX) 

Elementos 

químicos 
RESINA 

5% DE 

FIBRA 

7,5% DE 

FIBRA 

10% DE 

FIBRA 

MÉDIA DO 

COMPÓSITO 

Ca 15,10% 20,66% 6,88% 4,19% 11,71 

K 23,48% 22,65% 23,10% 21,04% 22,56 

Na 53% 45,11% 57,91% 65,86% 56,77 

S 0 5,26% 5,42% 5,21% 5,30 

Si 8,66% 6,32% 6,69% 3,70% 6,29 

Autor (2017) 

  

65,86%

21,04%

4,19% 3,70% 5,21%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Na K Ca Si S

10% DE FIBRA



 
131 

Figura 4.20 - Comportamento de cada elemento presente nas formulações 
 

 

Autor (2017) 

 

4.8 RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS 

 

Na tabela 4.19 são mostrados todos os valores obtidos nos ensaios de caracterização da 

resina e dos compósitos fabricados neste trabalho. 

 

Tabela 4.19 - Análise das propriedades do compósito estudado 
 

Propriedades 
RESINA 

POLIÉSTER 
5% DE 

FIBRAS 
7,5% DE 
FIBRAS 

10% DE 
FIBRAS 

MÉDIA DO 
COMPÓSITO 

DENSIDADE 1,224 1,206 1,205 1,185 1,200 

Abs. Água Dest. 2,09 2,92 4,55 6,25 4,57 

Abs. Água do 

Mar 0,43 3,46 4,38 6,03 4,62 

K (W/m.K) 0,234 0,238 0,241 0,248 0,240 

C (MJ/m³.K) 2,155 1,574 1,707 1,943 1,741 

D (mm²/s) 0,109 0,147 0,142 0,127 0,138 

R (°C.cm/W) 427,267 431,4 414,533 403,767 416,56 

RT(MPa) 40,1 40,88 51,5 66,7 53,03 

Def. (%) 0,605 0,989 1,503 2,113 1,535 

E (GPa) 6,7 4,13 3,43 3,18 3,58 

RF(MPa) 60,46 32,30 40,36 52,60 41,76 

FLECHA (%) 6,172 1,830 2,088 2,68 2,20 

RI (J/cm²) 0,25 0,84 1,45 1,7 1,33 

Autor (2017) 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Em consonância com os objetivos delineados para o presente trabalho apresentam-se 

as conclusões e sugestões pertinentes, decorrentes da análise dos resultados da caracterização 

do compósito em suas várias formulações. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

1. Demonstrou-se a viabilidade de obtenção do compósito proposto utilizando fibras de 

Agave Angustifolia Haw e resina Poliéster Ortoftálica, para todas as formulações escolhidas; 

 

2. O processo de fabricação das placas do compósito apresentou alguns defeitos decorrentes 

da desuniformidade no espaçamento entre as camadas de fibras e concentração variada de 

fibras ao longo do CP.  

 

3. A fibra da Agave Angustifolia Haw esteve presente no compósito na função de carga de 

reforço para a tração e impacto, uma vez que todas as formulações estudadas do compósito 

apresentaram resistência mecânica maior que a da matriz e na flexão a carga comportou-se 

como enchimento; 

 

4. A fibra da Agave Angustifolia Haw provocou uma diminuição na densidade do 

compósito, por ter densidade significativamente menor quando comparada a da resina, 

produzindo leveza, importante propriedade em um material compósito; 

 

5. Todas as formulações do compósito estudadas apresentaram absorção de água. A 

absorção do compósito foi muito superior à da resina matriz de Poliéster Ortoftálica. O 

crescimento da absorção acontecia à medida que se aumentava a quantidade de fibra no 

compósito; 

 

6. O compósito em suas três formulações apresentou níveis médios de absorção 

praticamente iguais para os dois meios aquosos testados; 
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7. O comportamento térmico de todas as formulações foi praticamente igual a da resina 

Poliéster Ortoftálica, com pequeno aumento na condutividade e difusividade. Diminuição do 

Calor Específico e baixíssima diminuição da resistividade térmica; 

 

8. A formulação do compósito de melhor comportamento térmico foi a 5% Fibra da Agave 

Angustifolia Haw; 

 

9. Todas as formulações do compósito apresentaram resistência mecânica à tração superior 

a da resina matriz, com aumento proporcional ao acréscimo do percentual de fibra de Agave 

Angustifolia Haw; 

 

10. Com relação à resistência a flexão, houve uma perda de resistência em relação à resina 

matriz, com menor prejuízo para a formulação 10% de fibra de Agave Angustifolia Haw; 

 

11. As formulações do compósito apresentaram uma maior resistência ao impacto que a da 

resina matriz. De todas as propriedades caracterizadas essa foi a que apresentou uma maior 

viabilidade para o compósito estudado; 

 

12. As composições químicas de todas as formulações do compósito apresentaram os 

mesmos elementos, com predominância para o sódio, e em seguida do potássio. 

 

13. Em relação a outros compósitos já estudados no LMHES, apresentou maior massa, 

propriedades térmicas inferiores; absorção de água competitiva, porém não inviabilizaram a 

utilização do compósito. 

 

14. A formulação com maior viabilidade econômica foi a 10% de Fibra, que pode ser 

utilizada para todas as aplicações que foram operacionalizadas com o material compósito 

proposto e obtido. 
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5.2 SUGESTÕES 

 

1. Fazer um estudo combinado da fabricação e caracterização de um compósito com 

matriz de resina Poliéster Ortoftálica e carga híbrida da fibra de Agave Angustifolia 

Haw junto com fibra de Vidro; 

 

2. Aperfeiçoar o processo de fabricação dos Corpos de Provas (CPS) para os ensaios de 

caracterização do compósito; 

 

3. Obter e caracterizar o compósito para outras matrizes poliméricas; 

 

4. Obter e caracterizar o compósito para diferentes arranjos e disposições de fibras; 

 

5. Expor amostras do compósito ao envelhecimento em condições ambientais por mais de 

um ano e caracterizá-las antes e após o término do ensaio; 

 

6. Estudar o comportamento acústico do compósito proposto. 
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