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Resumo 
 

A preocupação mundial da sociedade moderna em diminuir o impacto ambiental e encontrar 

soluções para o esgotamento de recursos naturais não renováveis vem incentivando a pesquisa 

e desenvolvimento de novos materiais, como o reaproveitamento de resíduos industriais, 

gerando economia, desenvolvimento social e melhorias para o meio-ambiente. O presente 

trabalho tem a intenção de contribuir com o meio ambiente e o desenvolvimento social 

através do aproveitamento de resíduos têxteis para o desenvolvimento e caracterização de um 

compósito polimérico tendo o poliester insaturado como matriz e utilizando como elemento 

de reforço tecidos de juta e tecidos de malhas, materiais estes que são normalmente 

descartados no meio ambiente. Foram desenvolvidos cinco compósitos laminados, em molde 

fechado sob pressão, intercalando tecido de juta e malha de poliester com percentuais de teor 

de reforço que variaram de 16,5% a 38% (M/M). Os compósitos foram caracterizados através 

de técnicas para a determinação das propriedades mecânicas de resistência a tração (ASTM 

D638) e flexão (ASTM D790), densidade específica, análise ótica de fraturas dos compósitos, 

através de microscopia eletrônica de varredura MEV e bem como a determinação do perfil de 

absorção de água (ASTM D570-98). Neste trabalho também buscou melhorar a performance 

dos compósitos através do tratamento superficial de alcalinização dos tecidos de juta, 

utilizados como reforço, nas proporções de 5%, 7% e 10% de NaOH e compará-los com os 

compósitos não tratados. Foi realizado análise por difração de raios X (DRX) e espectro de 

raios infravermelho (FTIR) a fim de verificar alguma mudança na cristalinidade da fibra de 

juta após o tratamento químico de alcalinização. Foram analisadas as propriedades térmicas 

através de TG/TGA a fim de verificar a estabilidade térmica das fibras de juta. Os resultados 

mostraram que os compósitos que tiveram melhores desempenho nas propriedades mecânicas 

foram com o teor de reforço de 31% (6J/5M) em massa de Tecido, chegando a ter um 

aumento de tensão de ruptura de 85%, para o teste de tração e 15% para o teste de flexão, em 

comparação com a resina pura. Quanto ao resultado referente ao teste de absorção de água dos 

compósitos verificou um aumento na absorção de água conforme o incremento do % de 

massa, chegando a 4,8% de absorção. A análise do DRX e FTIR apresentaram mudanças na 

cristalinidade da celulose e nas bandas de alguns grupos funcionais, respectivamente, 

indicando uma mudança morfológica nas fibras do tecido de juta com o tratamento químico 

de alcalinização. A análise térmica evidenciou uma maior estabilidade térmica das fibras 

tratadas com NaOH. 

Palavras Chaves: Compósito polimérico; Resíduos Têxteis, Tecido de Juta; Malha de Poliéster 



Abstract 
 

The worldwide concern of modern society to reduce the environmental impact and find 

solutions for the depletion of nonrenewable natural resources has encouraged the research and 

development of sustainable materials through the reuse of industrial waste, generating 

economy, social development and improvements to the environment, environment.The 

present work intends to contribute to the environmental preservation through the development 

and characterization of a laminated polymeric composite having the unsaturated polyester as 

matrix and using as reinforcing element, textile waste, jute fabrics and knitted fabrics, these 

materials, with high added value and low cost and which are normally discarded for the 

environment. Five composite laminates were developed in a die-cast mold, interleaving jute 

fabric and polyester mesh with% fiber content ranging from 14% to 38% by weight. The 

performance of the composites was analyzed by techniques for the determination of the 

mechanical properties of tensile strength (ASTM D638) and flexural strength (ASTM D790), 

thermal properties (crystalline melting temperature and DSC glass transition and TGA 

degradation temperature) Optical analysis of fractures by scanning electron microscopy SEM, 

also determined the water absorption profile (ASTM D570-98). In this work we also sought to 

improve the performance of the composites by the superficial treatment of alkalinization of 

the jute fabrics in the proportions of 5%, 7% and 10% NaOH and compare them with the 

untreated composites. X-ray diffraction analysis was performed in order to verify some 

change in fiber crystallinity after the chemical treatment of alkalinization. The results showed 

that the composites that had the best performance to obtain the mechanical properties were 

with the reinforcement content of 31% (6J / 5M) in Tissue mass, with a tensile strength 

increase of 85% The tensile test and 15% for the flexural test, (7J / 6M), compared to the pure 

resin. As for the result concerning the water absorption test of the composites, an increase in 

water absorption was observed as the% increase in mass, reaching a 4.8% absorption. The 

analysis of the XRD and FTIR showed changes in cellulose crystallinity and in the bands of 

some functional groups, respectively, indicating a morphological change in the fibers of the 

jute fabric as the chemical treatment of alkalinization. Thermal analysis showed greater 

thermal stability of the NaOH treated fibers. 

Keywords: Polymeric Composite; Textile Waste; Jute fabric; Polyester knit; 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o mundo vem despertando uma consciência ambiental que cresce a 

cada dia contribuindo para que ações como reciclar, reutilizar e reaproveitar sejam conceitos 

fundamentais presentes no nosso cotidiano. O crescimento da atividade industrial, em geral, 

vem acompanhado de maior exploração dos recursos naturais e, quase sempre, tem como 

consequência uma maior geração de resíduos. Os resíduos gerados nas atividades industriais 

são muitas vezes inevitáveis, sendo indesejados e podem ter diversas consequências. 

Analisados sob a ótica econômica, esses resíduos são indesejáveis porque caracterizam perdas 

de materiais utilizados nos processos de transformação de insumos em bens e, por isso, devem 

ser incluídos nos custos dos respectivos produtos ou serviços. Sob a ótica ambiental, a 

geração de resíduos, bem como o destino dado a esses resíduos, pode representar um aumento 

do risco de contaminação do meio ambiente, principalmente quando a sua gestão é feita sem a 

consciência dos possíveis danos ambientais. 

O reaproveitamento de materiais gera economia e contribui para o meio-ambiente, 

evitando o acúmulo de resíduos sólidos e o aparecimento de aterros sanitários ou lixões, sendo 

um dos desafios de nossa sociedade atual. Dentre alguns dos materiais encontrados nestes 

aterros, temos os substratos têxteis em forma de fibras, fios, tecidos e malhas, não-tecidos 

provenientes de descartes domésticos e de refugos nos processos da indústria têxtil. Dentre as 

inúmeras pesquisas realizadas nesta área está a utilização destes resíduos têxteis como 

reforços para compósitos poliméricos aplicadas em diversas áreas principalmente transportes, 

fundamentada nas boas propriedades mecânicas e térmicas e acústicas de alguns destes 

materiais. 

Os problemas ecológicos resultam, atualmente, em um renovado interesse em 

materiais naturais em substituição de materiais sinteticos. Como exemplo temos a utilização 

das fibras naturais com base em lignocelulose sendo uma interessante e ambientalmente 

correta alternativa ao o uso de fibras sinteticas (vidro) como reforço em engenharia de 

materiais poliméricos[1]. As fibras naturais estão frequentemente em evidencia, sendo 

estudadas e utilizadas como reforço para a indústria de polímero, destacamos as fibras de juta, 
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linho, cânhamo, kenaf, rami, curaua, abacaxi e sisal [1,2]. Estas fibras apresentam vantagens 

diante de suas propriedades tecnológicas, econômicas e ecológicas sobre as fibras sintéticas 

como a fibra de vidro [1-5].Dentre as principais vantagens que as fibras naturais apresentam 

para serem utilizadas como reforço em um compósito polimérico é a alta propriedade 

mecânica especifica [5-7], como módulo de elaticidade [1,3], rigidez [1], baixa densidade 

tornando os produtos mais leves [5-7], não abrasivo, o que reduz o desgaste das maquinas 

durante o processamento [3,5], baixo custo [8-11] e são biodegradaveis [7-9;12]. Os compósitos 

reforçados com fibras naturais estão sendo aplicados em diversas indústrias como a 

construção civil, naval, aeroespacial, eletrônico e principalmente a automotiva [1,4,10]. 

Fabricantes automotivos vêm substituindo componentes a base de fibra de vidro por fibras 

naturais [4-6;8-10]. Nos automóveis são utilizados como peças de acabamento em painéis 

trazeiros, painéis das portas, forros de cabine, bem como para fins de isolamento acústico [13]. 

As propriedades dos compósitos com fibras vegetais são funções das propriedades das fases 

constituintes, das suas quantidades relativas e da geometria da fase dispersa. Além desses 

fatores, a interface fibra-matriz também desempenha um papel importante nas propriedades 

mecânicas e físicas dos materiais compósitos. Uma vez que a transferência de tensão da 

matriz para a fibra ocorre através desta interface, a adesão da fibra na matriz polimérica 

influencia significativamente o comportamento micromecânica da interface. Portanto, se as 

interações entre as fases forem fracas, dificilmente será obtido um aumento da resistência do 

polímero a ser modificado, atuando as fibras com um caráter maior de defeitos do que de 

reforço. Os Biocompósitos, como são conhecidos, apresentam como principal desvantagem 

uma pobre adesão ou interação interfacial fibra-matriz [5,6,8,9,14] que afeta negativamente 

algumas propriedades físicas e mecânicas dos compósitos resultantes, isto devido à 

incompatibilidade entre superfície das fibras naturais hidrofílicas e as matrizes polímericas 

não-polares (termoplásticos e termofixos). Outra desvantagem é a alta absorção de umidade 

destas fibras sendo prejudicial as propriedades mecânicas do compósito [6,8]. Entretanto 

existem tratamentos superficiais físicos [14] e tratamentos superficiais químicos [6,9], que 

aplicados nestas fibras resultam numa melhoria dessas propriedades. 

Este trabalho apresenta como proposta o desenvolvimento de um compósito de matriz 

polimérica tendo como reforço têxtil a aplicação de resíduos têxteis de tecido juta e malha de 

poliéster. Os compósitos desenvolvidos foram caracterizados quanto às propriedades 

mecânicas (tração e flexão), físicas, térmicas e óticas. Neste trabalho também foi fabricado e 

caracterizado um compósito onde o tecido de juta foi submetido previamente a um tratamento 
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químico com hidróxido de sódio afim de modificar suas características superficiais e melhorar 

as propriedades mecânica do mesmo.  

 

A proposta também tem a objetividade ecológica através do aproveitamento dos 

resíduos sólidos têxteis, além de fomentar o desenvolvimento de novos materiais alternativos 

que possam ser industrializados e aproveitados como produto fim na indústria da madeira, 

naval, automobilística, entre outras favorecendo a redução da poluição ambiental por resíduos 

sólidos têxteis. 
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CAPÍTULO 2 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Desenvolver um compósito polimérico reforçado com resíduos têxteis, como 

estratégia de aproveitamento de resíduos sólidos têxtil e minimização da poluição ambiental. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Avaliar o efeito do teor de reforço nas propriedades mecânicas dos compósitos em 

 variadas formulações de percentuais de reforço (de 16,5% a 38% em massa); 

• Avaliar o tratamento alcalino com hidróxido de sódio (NaOH) aplicado ao tecido de 

juta afim de melhorar as propriedades mecânicas do compósito. 

• Caracterização das fibras modificadas quimicamente utilizando as técnicas:  

i)  Picnômetria: Avaliar alteração na densidade específica das fibras; 

ii)  Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR): Avaliar se 

houve mudança na estrutura química das fibras;  

iii) Difração de raios X (DRX): Avaliar se houve alteração no teor de cristalinidade das 

fibras; 

iv) Microscopia eletrônica de varredura (MEV): Avaliar alterações superficiais nas fibras; 

v) Análise térmicas (TG/DTG): Avaliar o comportamento térmico das fibras. 

• Caracterização dos compósitos fabricados; 

i)  Determinar as propriedades mecânicas dos compósitos desenvolvidos sob ação dos 

carregamentos de tração e flexão; 

ii)  Microscopia eletrônica de varredura (MEV): Avaliar as características de fratura dos 

compósitos desenvolvidos;  

iii) Absorção de humidade: Avaliar o comportamento dos compósitos produzidos imersos 

em água. 
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CAPÍTULO 3 

3 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

3.1 Materiais Compósitos 

 

De acordo com [16], compósito é um material formado por dois ou mais materiais, 

insolúveis entre si, que são combinados para compor um material de engenharia com 

propriedades mecânicas distintas das encontradas nesses materiais isoladamente. Podem ser 

denominados na literatura como: compostos, conjugados ou compósitos. 

Os materiais compósitos  são obtidos a partir de uma mistura macroscópica de dois ou 

mais constituintes, insolúveis entre si, com identidade química e fases diferentes, que se 

conservam distintos após o processamento e que são separados por uma interface mais ou 

menos definida Com o objetivo principal se obter propriedades específicas e características 

desejadas [15,17]. Estas fases são combinadas quimicamente e fisicamente quando sujeitas a 

condições especificas de tempo, temperatura, pressão ou catalise química de tal modo que 

novas propriedades são atingidas. Possíveis arranjos de materiais são dependentes das 

condições de processamento e prováveis incompatibilidades entre seus componentes. Nos 

materiais compósitos a fibra (natural ou sintética) é o elemento de reforço responsável pela 

resistência mecânica enquanto a matriz tem como principal função a transmissão dos esforços 

entre as fibras [18,17]. Deste modo, os compósitos têm, tipicamente, uma ou mais fases 

descontínuas envolvidas por uma fase contínua. A fase descontínua (reforço) é, usualmente, 

mais rígida e mais resistente do que a fase contínua (aglomerante), denominada de matriz, 

com o intuito de garantir e assegurar o reforço, geralmente deve haver uma fração volumétrica 

substancial da fase descontínua.  

O desenvolvimento dos materiais compósitos de uma forma geral, deu-se em função 

de reduzir o consumo de energia na resposta do produto, através de estruturas mais leves, com 

a utilização de materiais de menor densidade e com boas propriedades mecânicas específicas 

compatíveis e ou melhores como as fibras sintéticas, principalmente as fibras de vidro 

normalmente usadas. As propriedades dos compósitos são controladas principalmente pelas 

propriedades de seus constituintes, sua distribuição, dispersão, interação destas com a matriz 

bem como sua forma e tamanho [17]. Quando se conhece as propriedades individuais e a 

maneira como os componentes interagem entre si, o projetista pode produzir um material sob 

medida para uma dada aplicação. Além de possuir diversas aplicações por suas propriedades 
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estruturais, compósitos são projetados também para atender aplicações que necessitem de um 

conjunto de propriedades específicas, sejam elas resistência estática e fadiga, rigidez, 

resistência a corrosão, resistência a abrasão, redução de peso, isolamento ou condutividade 

térmicas, elétricas ou acústica, capacidade de trabalho a alta e baixa temperatura, tribológicas.  

 

3 2 Classificação e Tipos de Compósitos 

 

De forma geral, os materiais compósitos estão divididos em duas grandes categorias: 

materiais compósitos naturais (aqueles encontrados na natureza) e materiais compósitos 

sintéticos (aqueles fabricados pelo homem). Os materiais compósitos podem ser classificados 

pelo tipo de matriz utilizada (Polimérica, Metálica, Cerâmica) como também pelo tipo de 

arranjo dos materiais de reforço. As propriedades dos compósitos dependem de propriedades 

físicas e de fatores inerentes às fases constituintes, como as suas quantidades relativas e a 

geometria da fase dispersa [19]. A classificação mais comum dos compósitos está conforme 

ilustrada na figura 1. 

 
 

 

Figura1:classificação dos compósitos quanto ao mecanismo de reforço [19] 
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3.2.1 Compósitos particulados 
 

Esse tipo de compósito é resultado da introdução de componentes que não apresentam 

uma dimensão predominante como as fibras e geralmente sua presença não é tão efetiva no 

incremento da resistência da matriz. Esses componentes são denominados de cargas 

particuladas ou não fibrosas, podendo estar na forma de partículas, aglomerados de partículas, 

escamas ou flocos [20]
. As cargas particuladas podem ser definidas como materiais sólidos que 

são adicionados aos polímeros em quantidades suficientes para reduzir custos e/ou visando o 

incremento de outras propriedades como resistência ao desgaste superficial, redução de atrito, 

condutividade ou isolamento térmico e elétrico, aumento de dureza superficial [21]. 

Compósitos reforçados por partículas ou fibras descontínuas   apresentam um comportamento 

isotrópico. 

 

3.2.2 Compósitos fibras descontínuas 
 

Esses materiais são constituídos por fibras cortadas, que correspondem à fase 

descontínua do compósito. Essas fibras podem estar dispostas no compósito aleatoriamente ou 

de maneira orientada e são responsáveis pela resistência mecânica (componente estrutural), 

sendo a matriz o “meio” de transferência do esforço mecânico sofrido (componente matricial) 

[20]. Os compósitos carregados com fibras descontínuas, embora não sendo capazes de 

suportar níveis de esforços similares aos de fibras contínuas, apresentam grande versatilidade, 

podendo ser processados via injeção e extrusão, e oferecem a possibilidade de produção de 

materiais com propriedades isotrópicas 

 

3.2.3 Compósitos fibras contínuas 
 

Nos compósitos com fibras contínuas, as tensões aplicadas são preferencialmente 

suportadas pelas fibras, enquanto a matriz, além de manter as fibras unidas, atuam como 

elementos transferidor de tensões [21]. Esses compósitos suportam tensões maiores em relação 

aos que possuem fibras descontínuas, porém não podem ser processados por métodos 

comumente usados, como injeção e extrusão, normalmente esses compósitos são moldados 

por compressão ou de maneira manual conhecida por “hand-lay-up”. Os compósitos com 

fibras contínuas unidirecionais são anisotrópicos, apresentam alta resistência e rigidez na 

direção das fibras, porém, um baixo desempenho na direção transversal às mesmas, logo a 

resistência e a rigidez são ditadas predominantemente pelas propriedades da matriz, enquanto 
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que os bidirecionais e multidirecionais como os laminados com fibras dispostas em 

orientações projetadas são ortotrópicos, ou seja, diferentes comportamentos nas direções 

ortogonais, que conduzem a mecanismos de falha específicos .  

 

3.2.4 Compósito Híbrido  
 

Os materiais compósitos híbridos apresentam, na sua estrutura, combinações de vários 

tipos de reforços, como fibras e partículas no mesmo material ou ainda como mais de um tipo 

de fibra ou de partícula no mesmo material [15]. Os materiais compósitos híbridos vêm se 

tornando comuns e são geralmente constituídos de várias camadas de materiais de reforço 

(estrutura do tipo laminado), com vários tipos de fibras misturadas ou não. As fibras podem 

estar misturadas em uma única camada, no caso de tecido híbrido (usando diferentes tipos de 

fibras), ou camada por camada (tecidos com um único tipo de fibras a cada camada. Estes 

compósitos são projetados para beneficiar as diferentes propriedades das fibras empregadas. 

Alguns materiais compósitos híbridos são reforçados com uma mistura de fibras e 

particulados  

 

3.2.5 Compósito Laminado 
 

Lâmina corresponde a uma camada de fibras com ou sem direção preferencial, 

podendo ser um tecido ou um não-tecido. Um compósito laminado é formado a partir do 

empilhamento dessas lâminas, que são orientadas de uma maneira específica afim de obter um 

resultado desejado. As lâminas são aderidas por intermédio da cura ou endurecimento de uma 

resina termofixa. As lâminas reforçadas por fibras apresentam boas propriedades mecânicas 

apenas nas direções preferenciais paralelas as fibras. Dessa forma, geralmente as lâminas são 

combinadas em laminados de forma a desenvolver características em outras direções, 

conforme as necessidades impostas pelo carregamento na etapa do projeto. Os laminados 

tanto podem ser planos, em forma de placas ou curvos, formando uma espécie de cascas. Os 

principais fatores referentes ao material e a preparação do laminado, que influenciam a 

tolerância ao dano, afetando a delaminação de borda livre do laminado são: a tenacidade da 

matriz polimérica, a resistência da interface fibra-matriz, a orientação das fibras, a sequência 

de empilhamento das camadas e a espessura do laminado [22,23]. 
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3.2.6 Biocompósitos  

 

Biocompósitos são materiais constituídos por fases de origem natural, ou seja possuem 

como elementos de reforço materiais de origem naturais, como as fibras vegetais e ou como 

matriz um biopolímeros e, portanto, o seu desenvolvimento é primordial na redução dos 

impactos ambientais causados pelo intenso consumo de materiais sintéticos obtidos a partir de 

fontes fósseis, além de diminuir o acúmulo de resíduos naturais permitindo valorizar de forma 

sustentável a cadeia de produção agrícola e também na intenção de se reduzir a produção dos 

materiais plásticos [24]. A produção de Biocompósitos também recebe grande interesse de 

pesquisadores. Biopolímeros como o próprio poliuretano derivado de óleo de mamona podem 

servir de matrizes para compósitos reforçados com fibras vegetais o que o tornaria um 

biocompósito 100% biodegradável. Pesquisas vêm sendo feitas no intuito de utilizar matérias-

primas renováveis na produção de poliuretanos, como óleos vegetais, evitando-se assim, o 

consumo de derivados do petróleo, além de gerar polímeros biodegradáveis. Para síntese 

desses biopolímeros, têm-se utilizado óleos vegetais como o óleo de mamona, soja, milho, 

girassol, amendoim, oliva entre outros [25].  

 

3.2.7 Compósitos Poliméricos de Fibras Vegetais 

 

A utilização de compósitos poliméricos reforçados com fibras vegetais não é recente, 

entretanto uma visão mais realística ou “ecológica” do processo industrial fez ressurgir o 

interesse em materiais renováveis, tais como as fibras vegetais. Ressalta-se, o crescimento 

acentuado da utilização de fibras naturais (a maioria de origem vegetal), inclusive em 

aplicações estruturais de pequeno e médio desempenho, principalmente na indústria 

automotiva.  

Dentre as principais características presentes nos compósitos reforçado com fibras 

naturais vegetais como a juta temos: Resistência á tração específica, módulo de elasticidade 

específico, estabilidade térmica, alta rigidez, baixa ou alta taxa de transferência de calor, 

condutividade (ou não) elétrica, resistência à corrosão, facilidade de forma na fabricação, 

reduzida manutenção, além de serem biodegradáveis [26]. Outros fatores que contribuem para 

essa crescente utilização são de ordens estética, funcional dentre outros.  

A figura 2 podemos observar alguns acessórios produzidos na indústria automotiva 

utilizando fibras naturais. Além dos aspectos ecológicos, há também os aspectos tecnológicos 
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e as vantagens econômicas no uso destes materiais, bem como a questão social, sendo 

também um forte argumento para o incentivo da produção destes compósitos, uma vez que 

estes materiais são geralmente oriundos de regiões economicamente pobres [27]. 

 

 

Figura 2:Acessórios interiores veicular que utilizam fibras vegetais [28] 

 

Diversos Trabalhos de compósitos reforçado com fibra de juta utilizando variados 

tipos de matrizes foram amplamente estudados nos últimos anos incluíndo propriedades 

como: estabilidade térmica, modificação superficial, intemperismo, durabilidade, orientação 

das fibras em, eco design e comportamento de desgaste de componentes automotivos, 

propriedades mecanicas [20], relação entre absorção de água e comportamento dielétrico [29], 

propriedades elásticas, entalhes e critérios de resistência e fratura [30], caracterização de danos 

ao impacto [18], comportamento térmico [31], entre outros. 

 

3.3 Propriedades Mecânicas dos Materiais Compósitos 

 

Os Compósitos para utilização em estruturas de média e alta resistência geralmente 

são fabricados com fibras sintéticas ou naturais como agente de reforço. Suas fibras podem 

ser contínuas ou descontínuas, possuir configuração alinhada ou aleatória. Podem ser 

moldados com grande variedade de formas como mantas, tecidos ou pré-formas têxteis.  
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Desse modo, as propriedades mecânicas do compósito podem ser consideradas entre 

as propriedades da matriz, da fibra e das interfaces fibra/matriz e estão diretamente ligadas à 

sua avaliação de desempenho segundo os seguintes parâmetros [17]. 

• característica dos materiais componentes fibra e matriz; 

• geometria das fibras, seção transversal e comprimento; 

• arranjo das fibras; 

• proporção entre materiais ou fração volumétricas dos componentes. 

• características das interfaces dos materiais. 

 

O desempenho dos materiais é sempre apresentado em termos das suas características 

mecânicas, tais como propriedades de tensão, propriedades de flexão, propriedades de rigidez, 

propriedades de impacto e comportamento de desgaste. Essas características são importantes 

para determinar a capacidade do material, especialmente em condições extremas e críticos, 

que estão diretamente relacionados com o desempenho de engenharia [32]. 

 A tempos que pesquisadores da área estudam as fibras naturais, entre elas a fibra de 

juta, como reforço em compósito poliméricos, a fim de caracterizar o seu comportamento 

mecânico. Algumas das propriedades mecânicas determinadas dos compósito reforçados com 

fibra de juta, incluem: à força de tração (a tensão máxima de engenharia que pode ser 

sustentada sem fratura, muitas vezes conhecido como resistência à tração), deformação na 

ruptura (tensão na ruptura de um teste de curvatura ou flexão), módulo de elasticidade (uma 

indicação da rigidez de um material quando tensionada, que é a relação, dentro do limite 

elástico, da tensão aplicada em uma amostra de ensaio à tração, à tensão correspondente nas 

fibras ultra periféricas da amostra) e resistência ao impacto (o grau da resistência de qualquer 

material a cargas de mistura / matriz utilizada. 

 A maioria dos estudos sobre compósitos de fibras naturais implicará o estudo de 

propriedades mecânicas como uma função do teor de fibras, o efeito de várias tratamento de 

fibras, como uso de agentes de acoplamento externo [33]. Outros aspectos incluem a predição 

de módulo e força usando alguns modelos bem estabelecido para sistemas de duas fases e 

comparação com dados experimentais. Ambas as propriedades da matriz e das fibras são 

importantes na melhoria das propriedades mecânicas dos compósitos. A relação de aspecto é 

muito importante para a determinação das propriedades de fratura. No compósito reforçado 

com fibras curtas, que existe um comprimento de fibra que é crítico necessário para 

desenvolver sua condição completa na matriz polímerica. Fibra de comprimentos mais curtos 
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do que este comprimento crítico leva ao fracasso devido à descolagem na interface com carga 

inferior. Por outro lado, para as fibras com comprimentos maior que o comprimento crítico, 

resulta numa maior resistência do compósito [17]. 

Dentre as propriedades mecânicas de maior interesse no estudo de materiais 

compósitos a serem analisados nesta pesquisa estão a resistência a tração e a resistência a 

flexão, bem como as constantes elásticas, obtidos através de ensaios mecânicos de tração e de 

flexão em três pontos. Como na maioria das situações uma peça ou produto é projetado para 

ser utilizado no regime elástico, logo este estudo será baseado no comportamento elástico dos 

materiais compósitos. 

A análise micromecânica tradicional é baseada na combinação das propriedades 

individuais da fibra e da matriz que tem mecânica particular bem entendida com seus 

respectivos teores volumétricos para estimar a propriedade do compósito. A fração 

volumétrica de fibras (Vf) é obtida sabendo a massa (Mc) do constituinte e a densidade da 

resina (ρr) partir da equação (1), e a densidade do composto através da equação (2) [21].  

 

 

Onde:  

Vc = Volume do compósito; 

Mc = Massa do compósito; 

Msi = Massa de fibras; 

 

Em carregamento longitudinal num compósito de fibras contínuas onde a adesão 

matriz e reforço é ideal, pode se assumir um regime de isodeformação de fibras e matriz. 

Onde (Ɛc). (Ɛf) e (Ɛm) são as deformações do compósito, das fibras e da matriz, conforme a 

equação 3. 

 

 

Entretanto quando é aplicado um carregamento na direção transversal assume se que a 

deformação total do compósito será conforme a equação (4) 

equação (2) 

equação (1) 

equação (3) 
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O módulo de elasticidade é obtido através da inclinação da curva tensão x deformação 

a baixa porcentagem de deformação, ou seja até 2% de deformação. O módulo é uma 

propriedade aditiva, ou seja, com o aumento da quantidade de fibra há um aumento linear no 

valor do módulo. O tratamento teórico mais frequente utilizado para prever tais propriedade é 

a chamada ¨ Regra da Mistura¨, onde numa primeira aproximação o módulo longitudinal e a 

resistência a tração do compósito na direção paralela as fibras é dada pelas equações (5) e (6) 

[21]. 

 

 

Onde (Ec), (Ef) e (Em) são respectivamente os módulos do compósito, da fibra e da matriz 

polimérica; (σf) e (σc) são as resistências a tração das fibras e do compósito, (σm) é a tensão 

da matriz na deformação máxima da fibra e (Vf) é o volume fracionário da fibra. Essas 

equações são válidas para fibras longas contínuas todas alinhadas em uma única direção e 

ensaiadas na direção do alinhamento. 

 

3.3.1 Propriedades mecânica de Tração 

 

As propriedades de tração estão entre os mais amplamente testes de caracterização dos 

compósitos reforçados com fibra natural. A força da fibra pode ser um fator importante para a 

seleção de uma fibra natural específico e para uma aplicação específica. Um ensaio de tração 

reflete a propriedade através da espessura. As tensões em um ensaio de tração são uniformes 

em todo a secção transversal da amostra, enquanto as tensões em flexão variam de zero no 

meio ao máximo na superfície superior e inferior. A resistência à tração é mais sensível à 

propriedades da matriz, ao passo que o módulo é dependente sobre as propriedades da fibra. 

Para melhorar a resistência à força de tração, uma interface forte, baixa concentração de 

tensão, orientação das fibras é necessária considerando que a concentração da fibra, a 

molhabilidade na fase de fibra matriz, e relação de aspecto de fibra determina o alto módulo 

de elasticidade [21,17]. A comparação das propriedades de tração compósitos de fibra de juta/PP 

matriz tratado com enzimas mostrou que e a matriz de resina de pré-impregnação da fibra 

equação (4) 

equação (5) 

equação (6) 
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produziu um aumento significativo na resistência à tração, enquanto que o módulo de tensão 

permaneceu relativamente inalterado [34].  

 

3.3.2 Propriedades mecânica de flexão 
 

A rigidez de flexão é um critério de medição deformabilidade. A rigidez à flexão de 

uma estrutura é uma função baseada em duas propriedades essenciais: o primeiro é o módulo 

de elasticidade do material que o compõe; e a segunda é o momento de inércia, uma função da 

geometria da secção transversal. Considerando que um ensaio de flexão é fortemente 

influenciado pelas propriedades do espécime mais próximos da parte superior e inferior a 

superfícies. A comparação das propriedades de flexão do compósito de fibra de juta/Matriz 

poliéster tratado com fluorocarbono híbrido mostrou que a matriz de resina com pré-

impregnação da fibra produziu um aumento significativo na resistência à flexão, por causa 

destes compostos formarem boa interface fibra-matriz [30]. 

 

3.3.3 Interface fibra/matriz 
 

Tão importante quanto os componentes principais de um compósito, o elemento de 

reforço e a matriz, é a interação fibra/matriz, sendo considerado o terceiro elemento de um 

compósito. É imprescindível uma boa adesão reforço-matriz para que ocorra a transferência 

de esforço no laminado. A boa transferência de tensões tem influência na rigidez, tenacidade e 

comportamento de falha do compósito, principalmente em determinadas condições 

ambientais, como temperatura e umidade [35]. O papel da interface ocorre em plano de 

espessura infinitesimal, que separa o reforço da matriz de tal forma que, ao longo de sua 

extensão, a carga pode ser transferida da matriz para a fibra. Assim cria-se uma força na 

superfície da fibra durante o carregamento do componente. Se a fibra for suficientemente 

longa essa força transmitida conduzira a sua fratura, o que significa que a fibra terá 

contribuído plenamente para a resistência do compósito. Para que um material compósito 

comporte se de forma adequada, é importante que a interação entre matriz e fibra de reforço 

seja alta para conseguir que trabalhem em condições de isodeformação. 

Na figura 3 observa-se o comportamento mecânico do compósito polimérico 

submetido a uma tensão σ, no qual, para cada tensão σ aplicada ao compósito ele sofre uma 

deformação (Ɛ), até que haja o rompimento do compósito. Entretanto quando não há uma 

forte interação fibra/matriz observamos uma deformação irregular onde a matriz deforma-se 
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mais que a fibra (sem interação Ɛm>Ɛf). Porém em um material composto deve haver 

isodeformação, ou seja, a interação fibra matriz impede que a matriz se deforme mais que a 

fibra, havendo então uma deformação global do compósito, em que a deformação da matriz é 

igual a deformação da fibra (com interação Ɛm = Ɛf) [36]. 

 

 

Figura 3:Comportamento Mecânico do Compósito [36] 

 

A baixa interação entre a fibra de juta e a matriz polimérica dar se devido a 

incompatibilidade entre os diferentes tipos de materiais o grupo polar hidroxila, presente na 

superfície da fibra de juta, têm dificuldade em formar uma interfase bem ligada com uma 

matriz não polar, as ligações de hidrogénio de superfície da fibra tendem a evitar o 

humedecimento da superfície do material de reforço [37]. Além disso, a incorporação de fibras 

de juta como um agente de reforço numa matriz polímerica é muitas vezes associada com a 

aglomeração, como resultado da dispersão insuficiente causada pela tendência de fibras para 

formar ligações de hidrogénio com os outros [38].  

 

A interação entre fibra de reforço e a matriz polimérica se baseia nos fenômenos de 

adesão entre superfícies. Conforme já relatado, a interação fibra matriz deve ser alta para que 

possam trabalhar em condições de isodeformação, esta interação se baseia nos fenômenos de 

adesão entre as superfícies e se classificam em dois grupos, interferência mecânica e interação 

química. 
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Na figura 4 observa-se as formas de como se estabelece as formas de interação 

mecânica e química. Na interferência mecânica quando temos duas superfícies muito lisas, 

logo é relativamente sensível deslizar se uma superfície sobre a outra quando submetido a 

uma determinada força. No entanto quando se há duas superfícies rugosas superpostas uma 

sobre a outra, existe uma classe mecânica que impede que se produza deslizamento 

provocando um nível elevado de adesão, conhecida por rugosidade [36]. 

 

 
 

 

Figura 4:Mecanismo de Adesão entre Superfícies [36] 

 

A interação química trabalha de forma similar, quando não há interação química entre 

duas superfícies que estão adjacentes, pode também deslizar ou separar ambas superfícies de 

maneira relativamente fácil, porem se estão ligadas por uma natureza química forte ou frágil 

se consegue uma melhor interação entre as superfícies e se evita a ruptura da união adesiva. 

Neste sentido os mecanismos de modificação superficial é melhorar a interferência mecânica 

e a interação química entre a fibra e a matriz. Logo os métodos para melhorar esta 

interferência ou interação se baseiam nos tratamentos químicos e físicos onde estes 

perseguem a funcionalização e a modificação da topografia superficial que acarretam 

melhoras dos mecanismos mecânicos e químicos de adesão entre fibras e matriz polimérica 

[36]. 
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3.4 Elemento de Reforço dos compósitos 

3.4.1 Materiais Têxteis como elemento de reforço. 

 

O termo Têxtil engloba uma vasta gama de materiais susceptíveis de serem 

transformados em fios e estes posteriormente transformados em tecidos. Esses materiais são, 

essencialmente, todos os tipos de fibras, sejam de origem natural (fibra vegetal, animal ou 

mineral), sejam de origem química (fibras regeneradas e fibras sintéticas). O reforço fibroso é 

o principal constituinte do compósito e ocupa a maior fração em volume do material. Este 

componente é o responsável pela resistência ao carregamento e tem uma maior influência 

sobre as propriedades mecânicas do material. O desempenho estrutural do compósito depende 

do tipo e da disposição das fibras em uma ou mais direções, reforço esse que pode ser na 

forma de tecidos e ou não-tecido empilhado em uma sequência de camadas definidas no 

laminado, a fim de obter produtos com propriedades desejáveis [35]. 

Os materiais têxteis devem ser funcionais e satisfazer os requisitos da sua utilização 

final. Para isso deve existir um equilíbrio correto das suas características técnicas e 

funcionais. São utilizados no fabrico de diversos artigos industriais, nas indústrias da 

borracha, automóvel, construção civil, vestuário, têxteis técnicos, entre outras. 

 

3.4.2 Fibras Têxteis 

 

A fibra têxtil é o termo genérico, para vários tipos de materiais, naturais ou não-

naturais que formam os elementos básicos para fins têxteis. As fibras têxteis são elementos 

filiformes caracterizados pela flexibilidade, finura e a grande relação entre o comprimento e a 

sua secção transversal, sendo aptas para aplicações têxteis [39]. 

De acordo com a ASTM, fibra têxtil é um material que se caracteriza por apresentar 

um comprimento pelo menos 100 vezes superior ao diâmetro ou espessura. As fibras têxteis 

são geralmente classificadas em dois grandes grupos já referidos: fibras naturais e fibras 

químicas (fibras regeneradas e fibras sintéticas), conforme apresentado na figura 5. 

Fibras Naturais: São todas as fibras que já se apresentam prontas na natureza 

necessitando apenas alguns processos físicos para transformá-las em produtos têxteis. 

Exemplo: Algodão, lã, juta, seda, etc... 
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 As fibras naturais podem ser: 

a. origem vegetal, por exemplo, algodão, cânhamo, coco, juta, linho, rami, sisal, etc.; 

b. origem animal: por exemplo, lã, caxemira, angorá, pelos diversos (coelho, camelo, 

lontra, castor) e a seda; 

c. origem mineral: por exemplo, o amianto. 

 

Figura 5:Classificação das fibras Têxteis [39] 

 

As fibras de origem química regeneradas: São obtidas através de artifícios ou sínteses 

químicas, logo é um grupo de fibras não naturais que englobam as fibras regeneradas. É 

também conhecida como fibra manufaturada, fibra feita pelo homem, tecnofibra ou ´´man-

made-fiber``. São obtidas a partir da celulose e proteínas (leite, milho, soja, amendoim). 

Alguns Exemplos de fibras químicas regeneradas, derivadas da celulose e suas 

designações comerciais conforme descrito abaixo [40]: 

• acetato de celulose (Celanese, Chromspun, etc.); 
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• rayon (Lenzing Modal, Acordis, Lyocell, etc.).  

As fibras de origem química, sintéticas, podem ser de origem orgânica (derivadas do 

petróleo) e de origem inorgânica. 

Exemplo de fibras químicas sintéticas, derivadas do petróleo e suas designações 

comerciais [40]: 

• acrílicas (Acrilan, Orlon, Duraspun, etc.); 

• poliamidas (Nylon, Caprolan, Cordura, Perlon, etc.); 

• poliaramidas (Kevlar, Nomex, Twaron, etc.); 

• poliésteres (Trevira, Terylene, Dracon, Diolen, etc.); 

• polietilenos (Tyvek, Dyneema, Spectra, etc.); 

• polipropilenos (Telar, Coolvisions, Sanren, etc.). 

Exemplo de fibras sintéticas inorgânicas e suas designações comerciais [40]: 

• carbono (Torayca, Thornel, Tenax, Pyron, etc.); 

• vidro (Araton, Dura Glass, Silenka, Vetrotex, etc.); 

• cerâmica (Sumitomo Chemicals, Denka Nivity e 3M); 

• metais (Akzu Nobel, Bekaert, Ultra Fibre, etc.). 

O que confere a cada fibra têxtil uma qualidade diferenciada e única, é a sua 

composição química e estrutura molecular. Quase sempre, sejam fibras naturais ou sintéticas, 

o elemento carbono está presente, ligado na maioria das vezes com outros elementos como o 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e elementos alógenos, como flúor, cloro e iodo. A 

forma com que estes elementos se ligam, formando as cadeias de polímeros, afetam as 

características e propriedades de alongamento, elasticidade, resistência, absorção entre outras. 

A maiorias das fibras possuem estruturas cristalinas, mas elas também possuem áreas 

amorfas. Estas áreas amorfas se comparadas com as estruturas cristalinas das fibras possuem 

baixa resistência mecânica como tração. Se as redes cristalinas forem orientadas, a resistência 

da fibra é aumentada ainda mais [17]. Contudo as áreas amorfas contribuem para a absorção de 

corantes e da umidade, por terem maiores espaços entre as moléculas. Além disso, fibras 
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amorfas possuem uma maior elasticidade e alongamento se comparadas com fibras cristalinas 

de cadeias orientadas. 

O entendimento dos processos têxteis, não requer tão somente o conhecimento da 

química, mas também a compreensão dos fenômenos físicos. No processamento em toda a 

cadeia têxtil, ou seja, desde a fibra até o artigo confeccionado, existe uma composição de 

forças e tensões agindo diretamente sobre as fibras, fios, tecidos, etc. O comportamento do 

artigo têxtil em reação a este conjunto de forças é que irá determinar quando, como e que tipo 

de fibra e fio será utilizado no processamento do tecido até o artigo final [39]. As 

características das fibras são fundamentais para determinar a sua utilização. Por isso se faz 

necessário uma análise das propriedades que são: 

• físicas: Referem-se as características das fibras como Comprimento, finura, 

resistência, hidrofilidade, higroscopicidade, Flamabilidade entre outros. 

• químicas: Referem-se ao comportamento das fibras quando submetidas a ação de 

ácidos, álcalis ou qualquer outro tratamento químico. 

• biológicos: Referem-se ao comportamento das fibras quando submetidas a ação 

insetos e micro-organismo. 

 

3.4.2.1 Características Físicas das Fibras 

 

De acordo com [39] as principais características físicas das fibras são: 
 

• comprimento: É a Dimensão da fibra em seu estado natural é um paramento que 

determina a viabilidade da transformação em fio. Influencia diretamente. os limites 

de fiabilidade do fio; resistência; uniformidade, o toque; o brilho; a pilosidade e a 

produtividade do fio. O comprimento das fibras pode variar de alguns milímetros 

(fibras curtas), a milhares de metros (fibras contínuas). 

 

• uniformidade: Diz respeito ao comprimento médio das fibras que permite ajustar 

as máquinas de fiação de acordo com o seu valor. Consequência da não 

uniformidade do comprimento faz com que as fibras mais longas se enrolam e/ou 

se quebram e as mais curtas não são aproveitadas e se desperdiçam. 
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• resistência: É capacidade da fibra suportar os esforços, durante processos de 

manufatura, até romper se. Influencia em: Fios mais resistentes e 

consequentemente tecido mais resistente; Maior produtividade; Maior 

durabilidade. 

 

• tenacidade ou resistência específica: É a resistência expressa como a força por 

densidade linear (Gf/Denier). Utilizado para comparar fibras diferentes, é o valor 

da tensão específica no rompimento na comparação de resistências com base na 

área da seção transversal,  

 

• elasticidade: é a capacidade que a fibra possui de recuperar, total ou parcialmente o 

seu comprimento inicial, após a cessação da força que a deforma 

• alongamento (E%): É a deformação longitudinal máxima que a fibra suporta antes 

de romper-se, permitindo assim verificar a elasticidade á tração do material. 

 

• resiliência: Diz respeito a energia que pode ser acumulada pela fibra sem haver 

deformação permanente, ou seja, a fibra retorna a sua posição inicial após retirada 

a causa da deformação. (Memoria mecânica). Sendo a causa uma força de 

compressão. 

• flamabilidade: é a propriedade que a fibra tem de suportar o calor. 

 

• finura: Diz respeito a medida do diâmetro da fibra. O diâmetro das fibras, sejam 

elas de origem natural ou sintética, pode variar desde cerca de 0,1 nanómetros (1 

nm = 1 nanómetro = 10-9 metros = 1 milimicron), para as fibras finas, a cerca de 1 

milímetro, para fibras de maior diâmetro. As fibras com menos de 1 denier são 

designadas por microfibras (o denier é a massa, em gramas, de 9000 metros de 

fibra ou de fio) A finura da fibra influencia diretamente em: Limite de fiabilidade; 

resistência do fio; uniformidade do fio; volume do fio; caimento do tecido; toque; 

produtividade. 



 

36 

 

A tabela 1 apresenta as propriedades Tensil das fibras têxteis mais conhecidas. As 

propriedades mecânicas das fibras têxteis é a resposta às forças aplicadas e deformações são 

as propriedades tecnicamente mais importantes, contribuindo para o comportamento das 

fibras no processamento e das propriedades do produto. 

 

Tabela 1: Propriedades Tensil das Fibras [39] 

 

Fibra 

Tenacidade 

(N/Tex) 

% 

Alongamento 

Trabalho Ruptura 

(mN/Tex) 

Módulo inicial 

(N/tex) 

Algodão 0,45 6,8 14,9 7,3 

Linho 0,54 3,0  8,0 18 

Juta 0,31 1,8 2,7 17,2 

Rami 0,59 3,7 10.6 14,6 

Ráion viscose 0,41 12 28 8,8 

Triacetato 0,12 30 18 3,1 

Náilon 6.6 0,48 20 63 3,0 

Poliéster 0,47 15 53 10,6 

Acrílico 0,25 25 47 6,2 

Polietileno 0,8 20-40 11-26 0,9 

Polipropileno 0,65 17 71 7,1 

Vidro 0,40 1,9 3,9 21,2 

Poliuretano 0,03 540 65 0,071 

 

 

• condutividade Térmica: Caracteriza o quanto a fibra conduz a temperatura. 

Relaciona-se a uma tendência de aquecer ou não o corpo, mas cuidado, pois outros 

fatores alteram. (Espessura do tecido, fator de cobertura do tecido, cor). 

• regain %: é a capacidade das fibras têxteis de absorverem a umidade do ar 

atmosférico, ou seja, corresponde ao percentual de água que o material possui em 

relação ao seu peso seco, nas condições de temperatura 25°C +/- 2°C e humidade 

relativa (HR) de 65% +/- 2%. 

 



 

37 

 

A tabela 2 apresenta as propriedades de regain e condutividade térmica das fibras 

têxteis mais conhecidas e utilizadas. 

Tabela 2: Regain% / Condutividade Térmica Fibras Têxteis [39] 

Fibra Regain % (65%U/20°C) Condutividade Térmica(W/mk) 

Lã 16 Baixa 0,254 

Viscose 13 Alta 0,326 

Juta 12 Moderado 0,268 

Seda 10 Baixa 0,209 

Algodão 8,0 Alta 0,363 

Linho 7,0 Moderado 0,251 

Nylon 4,1 Baixa 0,204 

Acrílico 1,5 Baixa 0,201 

Poliester 0,4 Baixa 0,179 

 
 

3.4.3 Fibras Naturais vegetais  

 

Fibras naturais são aquelas encontradas na natureza produzidas por plantas e animais, 

passiveis de serem transformadas em filamentos, fios cordas através de processos físicos que 

posteriormente são transformados em tecidos planos, malhas e não-tecidos essenciais a 

sociedade atual. As fibras naturais dividem-se com base em sua origem, ou seja, fibras 

derivadas a partir de um mineral, a partir de um animal (também conhecidas como fibras 

proteicas) e vegetal (também conhecidas como fibras celulósicas e Lignocelulosicas) [39]. As 

fibras vegetais são derivadas de uma grande variedade como por exemplo: sementes 

(algodão), caule (juta), folhas (sisal), fruto (coco), madeira, palha de cereais e outras fibras de 

gramas [15]. Todas essas fibras tem uma composição química semelhante, porém suas 

propriedades físicas, mecânicas e aparência diferem uma das outras. Os materiais compósitos 

estruturais aparecem como um importante campo para a utilização destas fibras, como reforço 

em matrizes poliméricas termofixas ou termoplásticas, em substituição das fibras sintéticas. 

Dentre as principais fibras naturais utilizadas como reforço em compósitos poliméricos 

podemos destacar as fibras de juta, cânhamo, rami, curauá, sisal, entre outras. 

Dentre as principais características das fibras vegetais é a grande diversidade da flora 

mundial e serem uma fonte renovável de recursos, baixo custo, são menos abrasivas se 

comparadas as fibras de vidro, o que as torna um fator importante quando se considera a 



 

38 

 

reciclagem do material ou o processamento dos compósitos em geral, são atóxicas, possuem 

alto grau de flexibilidade e baixa densidade, apresenta altas propriedades especificas e são 

biodegradáveis[26]. Os compósitos com fibras vegetais possuem enorme potencial de aplicação 

(estrutural e não-estrutural) especialmente na indústria automotiva. Compósitos com teor de 

fibra, cerca de 70% em peso, são utilizados para isolamento termo acústico. 

 

3.4.3.1. Estrutura, Composição química e Propriedades das Fibras Naturais 
 

As condições climáticas, idade e o processo de degradação influencia não só a 

estrutura das fibras naturais, mas também na composição química destas [20]. O principal 

constituinte de qualquer  fibra vegetal é a celulose, por isso são conhecidas por fibras 

celulósicas. A celulose é o componente estrutural principal que fornece resistência e 

estabilidade às paredes celulares dos vegetais e é um dos maiores compostos orgânicos 

abundantes na Terra. É constituido de anidro-D-glicose (C6H10O12 ), que unidas formam uma 

cadeia molecular. Sua  estrutura é mostrada na figura 6. 

 

 

Figura 6:Estrutura Molecular da Celulose [41] 

 

A celulose pode ser descrita como um polimero linear de com uma estrutura de cadeia 

uniforme. Cada unidade de anidro-D-glicose contem  tres grupos hidroxila (-OH). Estas 

hidroxilas formam ligações de hidrogênio intramolecular e intermolecular. A cristalinidade da 

celulose deve-se principalmente as ligações de hidrogênio intermoleculares. Devido as 

ligações de hidrogenio as fibras vegetais são de natureza hidrofilas 

A composição química varia de planta para planta e dentro de diferentes partes da 

mesma planta. Todas as fibras lignocelulosocas apresentam uma composição química 

semelhantes porém em quantidades que variam consideravemente [12], conforme tabela 3.  
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Tabela 3 : Composição Química de algumas Fibras Naturais [42] 

fibra % Celulose % Lignina %Hemicelulose % pectina % Impuresa % Umidade 

Juta 61-71,5 12-13 13,6-20,4 0,4 0,5 12,6 

Canhamo 70,2-74,4 3,7-5,7 17,9-22,4 0,9 0,8 10 

Kenaf 60-80 15-19 21,5 -- -- 15 

Flax 71 2,2 18,6-20,6 2,3 1,7 10 

Ramie 68,6-76,2 0,6-0,7 13,1-16,7 1,9 0,3 8 

Sisal 67-78 8-11 10-14,2 10 2,0 11 

Algodão 82,7 -- 5,7 5,7 0,6 8 

Kapoc 64 13 23 23 -- -- 

Coco 36-43 41-45 10-20 3-4 -- 8 

 

 

As fibras vegetais são compósitos natural, onde estas são basicamente uma superfície 

rigida reforçada por microfibrilas de celuloses e uma matriz formada por hemicelulose e 

lignina [2],conforme figura 7. 

 

 

Figura 7: Constituição Estrutural da Fibra Vegetal [26] 

 

Os componentes quimicos são distribuídos por toda a parede da célula, que é 

composto por camadas de parede primária e secundária [12]. As fibras vegetais são compostas 

por celulose, hemicelulose, lignina, ceras, e vários compostos solúveis em água. A quantidade 

de celulose em uma fibra influencia as propriedades e a utilidade da fibra para várias 

aplicações [15]. As variáveis mais importantes que afetam as propriedades globais das fibras 

são a estrutura, composição química, ângulo microfibrillar [12]. O ângulo entre o eixo da fibra 

e o da fibrila (Ângulo microfibrilar ou espiral) também afetam a resistência das fibras. Uma 

fibra é mais dúctil se as microfibrilas têm uma orientação em espiral para o eixo da fibra. Se 

as microfibrilas são orientada paralelamente ao eixo da fibra , então as fibras são rígidas e 
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inflexível apresentando propriedades mecânicas mais elevadas. Como por exemplo a 

resistência à tração da fibras de coco é menor, o que pode ser atribuído ao baixo teor de 

celulose e consideravelmente elevado ângulo microfibrilar (41-45°), 20° para o sisal, 14° para 

fibra abacaxi, e 10° para o linho , enquanto outras fibras  tais como juta, rami e cânhamo, têm 

valores menores em torno de 10°. O teor de lignina das fibras influencia suas propriedades de 

estrutura e morfologia. As substâncias de cera das fibras naturais afetam a molhabilidade e a 

característica de adesão das fibras [12]. Em resistência específica as fibras naturais podem ser 

comparado com as fibras de vidro. 

A Tabela 4 apresenta importantes propriedades fisicomecânicas das fibras naturais 

comumente usados.  

 

Tabela 4: Propriedades Mecânicas das Fibras Naturais [43] 

 

Fibra 

Densidade 

(g/cm³) 

Diametro 

(µm) 

Resistencia a tração 

(Mpa) 

Modulo de 

elsticidade (Gpa) 

 

%Alongamento 

Juta 1,3-1,49 25-200 393-800 13-26,5 1,61-1,50 

Canhamo 1,47 25-500 690 70 1,6 

Kenaf -- -- 930 53 1,6 

Flax 1,5 40-600 345-1500 27,6 2,7-3,2 

Ramie 1,55 -- 400-938 61,4-128 1,2-3,8 

Sisal 1,45 50-200 468-700 9,2-22 3,7 

Algodão 1,5-1,6 12-38 287-800 5,5-12,6 7-8 

coco 1,15-1,46 100-460 131-220 4-6 15-40 

 

3.4.3.2 Absorção de umidade das fibras Naturais 

 

A fibra de juta tem chamado a atenção como reforço para materiais compósitos, 

devido à sua biodegradabilidade, alta relação resistência-peso e boa propriedade térmicas de 

isolamento. No entanto, a maior absorção de umidade destas fibras cerca de 13% de regain 

dificulta seus compósitos. Deficiências associados com fibras naturais têm de superar antes de 

usá-los em compósitos poliméricos. A absorção de umidade pode causar inchaço e maceração 

das fibras, diminuindo assim significativamente as suas propriedades mecânicas [44]. Além 

disso, há dificuldade em misturar por causa da baixa interação das fibras com a matriz é um 

outro problema que resulta com fraca interface nos compósitos [12]. As fibras naturais são 

hidrofílicas como elas são derivados a partir de lignocelulósicas, que contêm grupos 

hidroxilos fortemente polarizadas. Estas fibras, por conseguinte, são inerentemente 
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incompatíveis com termoplásticos hidrofóbicos. Uma possível solução para melhorar a 

interação entre o polímero e a fibra é empregando compatibilizadores e promotores de adesão 

que reduzem a absorção de umidade. Tratamentos de superfície da fibra com silano 

proporciona em geral confere hidrofobicidade as fibras naturais [45]. Para reduzir a absorção 

de humidade, a superfície da fibra pode ser alterada através de meios químicos ou físicos. O 

tratamento hidrotérmico é uma das abordagens para reduzir a absorção da umidade de fibras 

naturais, o que pode aumentar a cristalinidade da celulose. [46]. 

 
 

3.4.3.3 Modificação Superficial das Fibras Naturais Vegetais 

 

As principais desvantagens das fibras naturais, como a juta no atual trabalho, como 

reforço para compósitos é a incompatibilidade entre a fibra e a matriz polimerica que é o 

poliéster, assim como sua alta “regain %”. Como visto anteriormente, as fibras vegetais são 

constituídas basicamente de moléculas de celulose e de uma quantidade relativamente alta de 

lignina e hemicelulose, que influi diretamente em suas propriedades adesivas. Por 

conseguinte, varias modificações físicas e químicas podem ser aplicadas para reduzir estes 

problemas[30]. 

As modificações superficiais das fibras para uma melhor aderência entre a fibra e a 

matriz são passos críticos no desenvolvimento dos compósitos. As modificações baseiam-se 

geralmente em tornar as fibras mais hidrofóbicas [1,37], que consistem em alterar as 

propriedades da superfície das fibras para melhorar a sua adesão com diferentes matrizes.  

O pré-tratamento da fibra pode eliminar as impurezas superficiais das fibras, assim 

facilitando uma aproximação da matriz com a estrutura da fibra, através da modificação 

química da superfície, que resulta na absorção da umidade e o aumento da rugosidade da 

superfície [47]. Uma maior rigidez pode ser conseguida com uma interface forte reduzindo a 

probabilidade de propagação de fissuras através da matriz e da fibra, resultam na melhoria das 

propriedades mecânicas. 

Dentre os principais tratamentos fisicos superficiais estudados, o tratamento de Plasma 

destaca-se [44], e no processo químico, pode citar tratamento alcalino [48] tratamento com 

silano [8], tratamento com enzimas [49,41] e agentes de acoplamento [30]. 
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3.4.3.4 Tratamento Alcalino de Fibras Vegetais 

 

Alcalinização é um método de tratamento comum para a melhoria das propriedades 

superficial das fibras vegetais. É um tratamento químico onde as fibras são imersas no 

reagente químico (NaOH – hidróxido de sódio), sendo a eficácia do tratamento depende da 

concentração, tempo e da temperatura. Devido à alta solubilidade da hemicelulose e lignina 

mesmo em baixas concentrações de álcali, o tratamento alcalino, nestas condições promove a 

oxidação superficial da fibra, reduz o aspecto da fibra, ou seja, aumenta a relação do diâmetro 

com o comprimento da fibra e promove um melhor aproximação das estruturas moleculares 

de celulose, que são responsáveis pela cristalinidade da fibra. Desta forma, o tratamento causa 

aumento da cristalinidade e redução da densidade das fibras. Promove também o 

desenvolvimento morfologia da superfície (aumento da rugosidade), ocasionando melhoras 

propriedades de molhabilidade e melhor aderência na interface fibra/matriz e 

consequentemente um aumento nas propriedades mecânicas [50]. As fibras naturais apresentam 

grupos hidroxilos de celulose, por conseguinte, eles são passíveis de modificação. As 

modificações químicas podem ativar esses grupos ou podem introduzir novas funções que 

podem entrelaçar eficazmente com a matriz [33]. Vários pesquisadores realizaram trabalhos do 

tratamento alcalino de fibras naturais e têm alcançado vários níveis de sucesso em melhoria 

da resistência da fibra. Além disso, a molhabilidade e a adesão fibra-matriz em compósitos 

reforçados também foram observados bem como o aumente da rugosidade da superfície 

resultando em uma melhor interação molecular / mecânico. Isso devido ao aumento na 

quantidade de celulose exposta na superfície da fibra, aumentando assim o número de grupos 

funcionais de reações possíveis. Também foi observado 30% de aumento nas propriedades de 

tensão, força e módulo de elasticidade para um compósito de fibra de linho/epóxi. A remoção 

da pectina melhorou as propriedades mecânicas por impacto de fadiga e comportamento 

mecânico dinâmico deste compósito, dependendo da concentração da fibra no compósito [51]. 

 

3.4.3.5 Fibra de Juta 

 

A juta é uma das fibras naturais vegetais de importante fonte utilizado como reforço 

em compositos poliméricos e outras aplicações industriais. A Juta oferece vantagens tanto 

econômica quanto ecológicas na sua utilização. É uma planta do gênero Corchorus 

Capsularis, uma fibra têxtil vegetal que provém da Família Tilioideae[20]. A fibra de juta é 
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composta principalmente de celulose (entre 60% e 70%), lignina (13%), hemicelulose (17%), 

pectina (0,4%). É uma das fibras naturais mais baratas e é classificado como a fibra de caule 

com o mais alto volume de produção. O clima adquado para o cultivo da juta é quente e 

úmido, temperaturas de 20°a 40°C e umidade relativa de 70% a 80% necessitando de 5 a 8 

mm de chuva por semana[52]. Bangladesh, Índia e China são os maiores produtores e 

exportadores de juta do mundo. No Brasil, o cultivo desta planta é uma das principais 

atividades econômicas das populações ribeirinhas na região Amazônica. A planta alcança uma 

altura de 3 a 4 metros e o seu caule tem uma espessura de aproximadamente 20mm. A fibra de 

juta é longa, macia e brilhosa, variando da cor bege a marrom e pode atingir de 1 a 4 metros 

de comprimento.  

 

As principais vantagens são compreende, resistência, alta proteção UV, isolamento 

térmico, baixa condução térmica e recomendada para aplicações de isolamento térmico e 

propriedades antiestéticas [52]. Principais produtos são tecidos utilizados para sacarias, 

geotêxteis para controles de erosão e utilização em materiais compósitos na indústria 

automobilística. A figura 8, mostra as fases do processo de beneficiamento da fibra de juta. 

 

 

 

Figura 8: Processo de beneficiamento da Fibra de Juta [77] 

 

 

As fibras de juta bem como todas as fibras lignocelulósicas apresentam deficiências 

que restringem e dificultam a sua aplicação em larga escala, como reforço em compositos 

polimericos, por exemplo: a falta de consistência da qualidade da fibra, altos níveis de 

variabilidade nas propriedades das fibras em função da plantação e momento da colheita, as 
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condições de processamento, sua sensibilidade à temperatura, a alta absorção de umidade e a 

fraca interação fibra/matriz [20]. 

 

3.4.4 Fibra de Poliester 

 

As fibras manufaturadas como as de poliéster foram desenvolvidas inicialmente com o 

objetivo de copiar e melhorar as características e propriedades das fibras naturais. Poliéster é 

uma categoria de polímeros que contém éster como o grupo funcional na sua cadeia principal. 

Apesar de existirem muitos poliésteres, o substantivo masculino "poliéster" como material 

específico refere-se ao polietileno tereftalato (PET). O poliester é uma fibra constituída de 

altos polímeros sintéticos esterificados, obtidos por condensação do ácido teraftálico com o 

glicol. Sua densidade em geral varia entre 1,22 a 1,38 g/cm³ [52]. A figura 9 a reação química 

de formação do poliester (PET). 

 

 

Figura 9:Reação química de formação do poliéster (PET)[78] 

 

Apresenta grande resistência física e química possibilitando a formação de um filamento 

contínuo largamente usado em tecelagens e malharias nas indústrias têxteis, indústria 

automobilística, aviação, aeroespacial, entre outros. Dependendo da sua estrutura química, o 

poliéster pode ser termoplástico ou termofixo, no entanto a maioria dos poliésteres comuns 

são termoplásticos e possuem diversas aplicações e o principal é a produção de filamentos e 

fios (conversão “tow” (conjunto de (filamentos) para “top” (fibras cortadas) que são 

processados na indústria têxtil, onde são transformados em tecidos e malhas e posteriormente 

confeccionados na área de moda masculina, moda feminina, moda infantil, do lar, tecidos 



 

45 

 

técnicos, móveis e estofados. No setor do vestuário, apesar de possuir algumas desvantagens 

em relação às roupas feitas com fibras naturais, os tecidos de poliéster apresentam algumas 

vantagens, como maior durabilidade, retenção da cor e resistência a rugosidade (resiliência), 

alta tenacidade, baixo regain %, resistente a maioria dos produtos químicos, secagem rápida, 

resistente a abrasão. Por tais motivos, é muito comum a mistura de fibras de poliéster com as 

fibras naturais, garantindo características balanceadas ao tecido [52]. Hoje, o poliéster é 

amplamente reconhecido como um tecido ou malha bastante popular. Com o avanço da 

tecnologia, a descoberta das microfibras (10-6 m de diâmetro), que possibilitam que o poliéster 

tenha um toque mais suave, absorção devido ao alto área de superfície e quase como um 

tecido de seda), que facilitou nas diversas aplicações possíveis para esse material e consolidou 

o seu lugar no mercado. 

A figura 10 ilustra esquematicamente o processo de fabricação da fibra de poliéster, 

que contém três etapas: policondensação, fiação e estiragem. 

 

 

Figura 10: Processo de obtenção da fibra de Poliéster [53] 

 

A policondensação é um processo de polimerização utilizado em que o polímero é 

formado devido as reações de condensação entre dois monómeros homobifuncionais ou um 

monómero bifuncional. No decorrer deste processo, existe eliminação de moléculas de baixo 

peso molecular, como a água ou o ácido clorídrico. O ácido e o álcool reagem sob vácuo nas 

temperaturas elevadas [54].  

 

O material polimerizado é extrudado sob forma de uma fita sobre uma calha de 

fundição ou roda de arrefecimento. Após endurecer, a fita é cortada em lascas. (“chips” ou 

granulados). O processo de fiação tem início após secagem dos granulados que em seguida 
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são colocados em um reservatório em forma de um funil para fusão. O poliéster é fundido e 

submetido ao um processo de extrusão através de fieiras e os filamentos extrudados e são 

secados na câmara onde são submetidos a uma corrente de ar quente. As propriedades 

mecânicas são adquiridas posteriormente onde o poliéster em forma de filamento é passado 

por cilindros de estiragem, onde eles são aquecidos e esticados até cerca de cinco vezes do seu 

comprimento original. Este processo de estiragem, diminui a largura e criando zonas 

cristalinas aumentando a resistência. A estiragem resulta da orientação longitudinal das 

cadeias moleculares quase perfeitas no interior da fibra [55], conforme pode-se observar na 

figura 11. 

 

 

Figura11: Orientação das Cadeias do Poliméricas durante o Processo de Estiragem [56] 

 

3.5 Elemento Matricial 

 

3.5.1 Matrizes Poliméricas 

 

As fibras por si só são incapazes de suportar estados multiaxiais de tensões, apenas 

tensões tracionais na direção axial das fibras. Essa deficiência depende fundamentalmente do 

desempenho de uma matriz que interaja com o reforço, dos quais as fibras e transmita as 

tensões [21].  

Em geral a fase dispersante, também denominada matriz, pode ser composta por 

material polimérico, cerâmico ou metálico. Sendo a matriz polimérica a mais difundida 

devido versatilidade de formulação e baixo custo de processamento, em comparação com os 

outros tipos de matrizes. 

As matrizes poliméricas, de uma maneira geral, são componentes orgânicos de 

elevados pesos moleculares e formado por processos de síntese química conhecido como 
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reação de polimerização por adição ou condensação de diferentes componentes químicos. 

Apresentam baixa resistência e baixo ponto de fusão, mas uma ductilidade consideravelmente 

superior às fibras. Por isso que, enquanto as fibras proporcionam resistência, a matriz além de 

servir como meio de ligação entre as fibras de um material compósito, ajuda a transferir e 

distribuir os esforços externos para o material de reforço, ainda atua como elemento de 

proteção contra a abrasão mecânica mútua e de ataques químicas com o ambiente [21]. As 

propriedades de resistência a compressão, resistência ao cisalhamento, resistência à 

temperatura do componente também são dominados pelo sistema de matriz polimérica. 

Reações de polimerização geram diferentes configurações de cadeias poliméricas, 

agrupadas como: cadeia linear sem ramificações, cadeia linear com ramificações e cadeias 

com ligações cruzadas tridimensionais ou reticuladas [53], conforme pode se observar na figura 

12.  

 

Figura 12: Estrutura Cadeias Poliméricas [26] 

 

É comum classificar as matrizes poliméricas de acordo com os métodos de preparação 

de sua estrutura química e do seu comportamento termomecânico, sendo assim são 

classificados em dois grandes grupos de termoplásticos e os termorrígidos ou termofixos [57]. 

A principal diferença entre os dois compósitos poliméricos está no seu comportamento com a 

temperatura de processamento. 

 

3.5.1.1 Matrizes Termoplásticas  

 

São polímeros capazes de serem moldados várias vezes, devido à característica de 

fundirem sob ação da temperatura e depois se solidificarem quando há um decréscimo da 

temperatura o que os tornam um material reciclável. Consistem em moléculas lineares com ou 
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sem ramificações. Eles possuem fortes ligações intramoleculares, mas fracas ligações 

intermoleculares. Se um termoplástico é aquecido essas ligações são enfraquecidas tornando 

possível a movimentação relativa das moléculas e, portanto, a deformação ocorre. [21]. 

Os tipos de matrizes termoplásticas mais utilizados são: polietileno, polipropileno, 

poliamida, policarbonato, poliestireno, polivinílico, poliuretano, etc.... 

As principais características das matrizes termoplásticas são: sensíveis ao calor 

(perdem suas propriedades mecânicas), sofrem processo de fluência quando se aplica cargas, 

as propriedades finais dependem do processo de fabricação, são recicláveis, anisotrópicos, 

encontram-se em estado solido a temperatura ambiente [26]. Tem como processo de fabricação 

a injeção, extrusão ou sopro. O elemento de reforço geralmente são partículas ou fibras curtas 

e já são misturadas a resina. 

 

3.5.1.2 Matrizes Termofixas 

 

Os termofixos ou termoendurecidos ou polímeros de rede ou reticulados, apresentam 

comportamentos diferentes dos termoplásticos, pois uma vez que o material seja endurecido 

ele não pode ser fundido ou amolecido novamente pela ação do calor, ou seja a forma física 

não pode ser modificada. Se forem aquecidos acima da temperatura de limite, esses plásticos 

se decompõem.  

A polimerização desses materiais ocorre em dois estágios. O primeiro resulta numa 

substância intermediaria formada por cadeias lineares ou ramificadas. No segundo estágio a 

polimerização se completa durante a moldagem da peça. Essa etapa ocorre sob ação de calor 

de um acelerador ou agente de cura, e/ou de um catalizador. As moléculas reagem entre si 

formando estruturas tridimensionais. O processo de cura então representa a formação de 

ligações cruzadas [21]. 

As matrizes termofixas mais comuns são: poliéster insaturado, epóxi, fenólicos. As 

principais características dessas matrizes são: não há alteração das suas propriedades com o 

aumento da temperatura, fácil manuseio e processamento, não podem ser recicladas, são 

isotrópicas, apresentam-se em estado líquido a temperatura ambiente, utilização de 

catalizadores e/ou aceleradores para a obtenção do estado solido, processo de cura a 

temperatura ambiente [26].  
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A escolha da matriz polimérica dependerá das propriedades físicas, mecânicas e 

térmicas exigidas para uma determinada aplicação, como também do processo de fabricação 

escolhido e do custo associado. 

 

3.5.1.3 Resina de Poliéster Insaturado Ortoftálica 

 

A resina poliéster insaturado é a mais utilizada para confecção de compósitos 

poliméricos, devido seu bom desempenho mecânico, boas condições de reatividade, facilidade 

de manuseio, custo mais acessível que a resina epóxi ou éster-vinílica à diversidade de 

formulações disponíveis para atender os requisitos exigidos em diferentes áreas de aplicações 

dos compósitos [58]. 

Esta resina é um composto orgânico derivado de petróleo que passa do estado líquido 

para o sólido através da polimerização com peso molecular bastante alto.  

A figura 13 apresenta a cadeia de reação e o processo de polimerização do poliéster 

insaturado na sua fase solúvel com o monômero de estireno, que também possui insaturações 

e que são sistemas de resinas líquidas catalisáveis a temperatura ambiente ou com pequena 

elevação para torná-los termoestáveis. As duplas ligações serão quebradas pela ação de um 

catalisador (peróxido orgânico, calor ou radiação), para reagirem novamente entre si, dando 

origem a um polímero tridimensional de características termoestáveis, e, portanto, infusíveis e 

irreversíveis [59]. As zonas reativas insaturadas -C=C- presentes na cadeia do pré-polímero são 

as que reagem com as moléculas de estireno durante a polimerização 

 

 

 

Figura 13:Reação de Polimerização da Resina de Poliéster Insaturado [59] 

 

O termo Poliéster Insaturado indica que qualquer um dos reagentes de sua composição 

contém insaturação, ou seja, está relacionada com a presença das ligações duplas em sua 
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cadeia molecular e geralmente essa insaturação vem pelo ácido ou anidrido [59]. Os poliésteres 

insaturados conferem a capacidade da resina de ser líquida e, após determinado estímulo, 

sofrer o processo de cura e tornar-se termoestável. Essas duplas ligações, que serão quebradas 

pela ação de determinado catalisador, como calor, radiação ou peróxido orgânico, irão reagir 

novamente entre si para originar o polímero termoestável e irreversível, ou seja, a cadeia 

molecular composta por simples e duplas ligações entre os átomos de carbono resultam em 

um produto termofixo. Os poliésteres insaturados são ésteres complexos formados pela reação 

de um diálcool (glicol) e um anidrido ou ácido dibásico (diácido) com liberação de uma 

molécula de água. Em virtude a reação ocorrer nas duas extremidades da cadeia, é possível ter 

moléculas muito compridas e obter-se uma multiplicidade de grupos de éster. O poliéster 

insaturado é produzido quando qualquer dos reagentes contém insaturações. Os poliésteres 

insaturados podem ser formados em duas etapas, condensação do ácido e do álcool, para 

formar uma resina solúvel, e depois, adição de um agente de interligação para formar uma 

resina termoestável que são os filmes de poliéster.  

A resina de poliéster Ortoftálica é a mais comum, pois seu uso é generalizado e seu 

custo menor. São aquelas que na sua composição, são utilizadas como ácidos modificadores, 

o ftálico ou seu anidrido. Suas propriedades mecânicas e químicas são inferiores às demais, 

devido à dificuldade de se obter polímeros de alto peso molecular. A anidrido ftálico tem forte 

tendência de se regenerar à partir dos meios ésteres do ácido ftálico (reação reversível), fato 

que incrementa a presença de espécies de baixo peso molecular, altamente sensíveis ao ataque 

químico. As aplicações mais frequentes da resina de poliéster ortoftálica encontram-se nos 

setores de laminação, telhas, cascos de embarcações, carenagens de automóveis e afins. 

 

A figura 14 está a representação da cadeia polimérica do poliéster ortoftálica.  

 

 

Figura 14:Cadeia de Poliéster Ortoftalica [59] 
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CAPÍTULO 4 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, foram apresentados os procedimentos experimentais para a obtenção 

dos compósitos e os métodos utilizados para a caracterização das propriedades mecânicas, 

térmicas e morfológicas. Os compósitos foram produzidos no Laboratório Químico Têxtil do 

Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

(UFRN). A figura 15 observa-se um fluxograma da metodologia de pesquisa adotada neste 

trabalho. 

 

 

Figura 15: Esquema da Metodologia de pesquisa 

4.1 Materiais 

 

4.1 1 Resina de Poliéster Ortoftálica 

 

O polímero termorrígido escolhido para ser utilizado como elemento matricial do 

compósito desenvolvido neste trabalho foi a resina de poliéster de nome comercial Polylite 10 

316 fornecida pela Reichhold Tecnology Brasil. Esta resina é caracterizada conforme sua 

composição como resina de poliéster insaturada ortoftálica, totalmente polimerizavel, baixa 

viscosidade, tixotrópica, pré-acelerada e tem as seguintes características no uso em 

compósitos que justifiquem a sua utilização: 

• ampla versatilidade em suas propriedades físicas e mecânicas; 
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• de fácil manuseio e processamento; 

• excepcional molhabilidade; 

• excelente resistência as bolhas osmóticas; 

• rápido ciclo de cura em baixas temperaturas; 

• certa resistência a exposição ambiental; 

• estabilidade térmica; 

• baixo custo em relação as demais resinas. 

 

As propriedades características da Resina Polylite 10 316 estão apresentadas na tabela 

5 fornecida pelo fabricante. 

Tabela 5: Propriedades da Resina Polylite 10316 [60] 

Características Método de Análise Polylite 10316-10 

Viscosidade Brookfield PP01-124 250 a 350 

Índice de Tixotrópica PP01-124 1,30 a 2,10 

Teor de Sólidos PP01-519 55 a 63 

Densidade a 25°C PP01-106 1,07 a 1,11 

Índice de Acidez (mg KOH/g) PP01-003 30 Máximo 

Curva Exotérmica a 25°C 

Tempo de gel (Min) 

Intervalo simples (Min) 

Temperatura máxima (°C) 

PP01-296 

- 

- 

- 

- 

10 a 15 min 

8 a 13 min 

152 a 180 min 

 

 

4.1 2 Catalizador MEK-P 

 

É um líquido límpido, composto de peróxido de metiletilcetona, de média reatividade, 

dessensibilizado com dimetilftálato. Aplicado como catalisador de cura de resinas de poliéster 

insaturado, ortoftálica, isoftálicas, de média ou alta reatividade à temperatura ambiente na 

presença de aceleradores.  

Por ser uma resina insaturada, foi utilizado como agente catalizador de cura da resina 

de poliéster, o peróxido metiletilcetona (MEK-P), que possui nome comercial Butanox-M50 

na concentração de 0,5% v/v, esses percentuais foram definidos e ajustados tendo como 

parâmetro o tempo de gel da resina que foi de 15-20 minutos. Por sua vez determinou o tempo 

de trabalho da resina para o processo de impregnação dos elementos de reforço. As principais 

características do Butanox M-50 encontram-se na tabela 6. 
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Tabela 6:Propriedades do Catalizador Butanox M-50 [61] 

CARACTERISTICA BUTANOX M-50 

Aparência Líquido, límpido e incolor. 

Oxigênio Ativo Total 8,8 – 9,0 

Densidade a 20°C  1,15 – 1,18 g/cm³  

Solubilidade Alta em ftálatos 

Viscosidade 4 mPas 

Teor de água < 3,0 % 
 

 

4.1.3 Tecido de Juta 
 

Por se tratar de um trabalho de pesquisa com intuito do reaproveitamento de materiais, 

logo se pensou no reaproveitamento dos sacos de juta destinados ao armazenamento de 

produtos como batata, milho, café, entre outros, no comercio local. Durante a procura e 

recolhimento deste material no comercio local foi verificado uma relativa variação destes 

tipos de sacarias nas mais diversas densidades e gramaturas (peso em grama por metro 

quadrado). Em função disto foi determinado um tipo específico de tecido de juta que pudesse 

ser adquirido também no mercado local a fim de complementar a quantidade de material de 

reforço para realização dos ensaios. 

O tecido selecionado, foi comercialmente conhecido como Telinha fechada com 

Trama E9 e gramatura de 300g/m2., um tecido flexível e relativamente leve e higroscópico, 

conforme apresentado na figura 16. O tecido plano composto de fios de fibra de juta foi 

adquirido junto a empresas do comercio local e artesãos. 

 

 

Figura 16:Aspecto e Estrutura do Tecido de Juta 
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4.1.4 Tecido de Malha de Poliéster 

 

A malha de poliéster foi um outro material de reforço utilizado nesta pesquisa, foi 

adquirido junto a pequenas empresas varejistas de confecções que comercializam produtos 

confeccionados e possuem facções, o qual nos forneceu alguns quilogramas de retalhos de 

tecidos de malha. 

O tecido de malha fornecido para os ensaios foi um tecido, destinado a diversos 

seguimentos da área têxtil. Sendo um tecido caracterizado pela sua flexibilidade, elasticidade, 

porosidade e relativamente leve, com gramatura de cerca 118 g/m² denominado 

comercialmente de meia-malha ou Jersey, conforme apresentado na figura 17. 

 

 

Figura 17: Aspecto e Estrutura da Malha de Poliéster 

 

4.1.5 Agente Desmoldante 

 

Os desmoldantes são agentes que são aplicados na superfície de molde que evitam, 

onde a peça moldada fique presas ao molde. Existem diversos tipos de desmoldantes e seus 

funcionamentos podem ser: 

1. como desmoldante de sacrifício, onde a película do produto forma um filme que sai 

em conjunto com a peça retirada. 

2. como desmoldante fixo ou semifixo, onde a superfície é tratada para ter uma baixa 

tensão e baixa porosidade evitando assim que haja "agarre" da peça no molde. 

O desmoldante aplicado na pesquisa é formado por uma mistura de cera de carnaúba, 

parafina e solvente, fornecido pela empresa Tecglase. 
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4.1.6 Molde 

 

O trabalho de pesquisa teve como base o processo de moldagem dos compósitos por 

compressão em molde fechado.  Um molde em aço carbono 1020 foi fabricado utilizando 

placas de aproximadamente ¾´´de polegadas de espessura e suas dimensões uteis promovem a 

confecção de placas de 300 mm de comprimento x 150 mm de largura x 10mm de espessura. 

Também foram confeccionadas placas distanciadoras de aproximadamente 2mm cada, a fim 

de variar a espessura dos materiais desenvolvidos conforme desejado. Pode ser visto o molde 

finalizado na figura 18. 

 

 

Figura 18: Molde em Aço carbono 1020 

 

O molde foi desenvolvido com os seguintes aspectos construtivos: 

• pinos guias para facilitar no momento de fechamento do molde; 

• canais de escoamento para saída de excesso de resina com o fechamento do 

molde; 

• um sistema de furos roscados para sacar a parte superior do molde após 

finalizado o processo de cura do material; 

• extratores com furos roscados no fundo do molde para facilitar a remoção da 

placa de composto fabricado, após o período de cura; 

O molde foi usinado na empresa Vulcano onde utilizando o equipamento industrial de 

precisão de Centro de Usinagem Discovery D560 Comando Fanuc 21Ib, no bairro de cidade 

da Esperança na cidade de Natal/RN. 
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4.1.7 Materiais Reagentes 

 

Os materiais utilizados para realização do tratamento de químico dos tecidos de juta.  

 

4.1.7.1 Detergente 

 

O detergente RAMAPON JET fornecido pela empresa UNIÃO QUÍMICA 

PAULISTA – TANATEX S. A. foi utilizado no processo de alcalinização do tecido na 

proporção de 2% sobre o peso do tecido. Trata-se de um detergente aniônico, umectante e 

emulgador conjugados. Como detergente, apresenta excelente eficiência na re-umectação 

(hidrofilidade). Como umectante, facilita a molhabilidade do tecido utilizado. Como 

emulgador favorece a eliminação de óleos de enzimagem, óleos vegetais, óleos de silicone, 

óleos e ceras existentes nas fibras celulósicas. Remove e emulsiona óleos e ceras sem risco de 

redeposição no tecido.  

 

4.1.7.2 Hidróxido de Sódio (NaOH) 

 

O hidróxido de sódio foi utilizado para o tratamento superficial do tecido de juta. O 

Tem a fórmula de NaOH. Essa base é comercializada e muito conhecida como soda cáustica, 

pois ela é altamente corrosiva. Além de corrosivo, também é bastante tóxico e muito solúvel 

em água, o que inclusive é uma dissolução que libera grande quantidade de calor, sendo um 

processo exotérmico. É um sólido branco, cristalino, com ponto de fusão igual a 318°C e que 

tem a propriedade de absorver água do ar (higroscópico), tornando-se um líquido incolor 

quando exposto ao ambiente por um tempo. Ele é largamente aplicado na indústria têxtil, na 

purificação de derivados de petróleo e de óleos vegetais, na fabricação de produtos de uso 

doméstico e na preparação de produtos orgânicos (como papel, celofane, seda artificial, 

celulose, corantes e, principalmente, sabão) [62]. 

O tratamento alcalino foi realizado no tecido de juta através de uma solução aquosa de 

(5%, 7% e 10% em massa), preparada com hidróxido de sódio (NaOH) granulado com 99% 

de pureza, do fabricante ISOFAR Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.  
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4.2 Métodos de caracterização 

 

4.2.1 Ensaios de Caracterização Mecânica e Física dos Tecidos e Malhas. 

 

Os ensaios mecânicos e físicos dos tecidos e malhas foram realizados no Laboratório 

de Caracterização de Materiais Têxteis do Departamento de Engenharia Têxtil da UFRN. Os 

ensaios mecânicos foram realizados na máquina de ensaio universal TENSOLAB 3000 

MESDAN, conforme figura 19.  

 

 

Figura 19: Ensaios Mecânicos de Fios, Tecidos e Malhas 

 

4.2.1.1 Ensaio Mecânico de Tração de Fios 
 

O ensaio de tração do fio de juta seguiu os parâmetros pela norma ASTM [63]. 

Inicialmente os fios foram climatizados de 25  2°C e 65  2% de humidade relativa por 24 

horas. Após as amostras foram cortadas com comprimento de 300 mm, e pesadas numa 

balança de precisão de quatro casas decimais afim de determinar o título do fio. Em seguida 

foram realizados o ensaio de tração. A célula de carga utilizada foi o modelo Z com 

capacidade de 5 kN, o comprimento da base utilizado para configuração do ensaio foi de 250 

mm e a velocidade de ensaio foi de 50 mm/min. 20 corpos de prova foram feitos para o ensaio 

de tração do fio de juta. 

 

4.2.1.2 Ensaio Mecânico de Tração de Tecidos e Malhas 

 

O ensaio de tração do tecido de juta e da malha de poliéster foram realizados de 

acordo com as normas de ASTM [64]. Inicialmente os fios foram climatizados de 25  2°C e 
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65  2% de humidade relativa por 24 horas, em seguida foram cortados com dimensões de 

150 mm x 50mm conforme figura 19. A célula de carga utilizada foi o modelo Z com 

capacidade de 5 kN. 

O comprimento da base utilizado para a configuração do ensaio foi de 75 mm entre 

garras e a velocidade de ensaio foi de 50 mm/min. 10 corpos de prova foram feitos para o 

ensaio de tração dos tecidos. A figura 20 ilustra o esquema de ensaio de tração das amostras 

dos tecidos. 

 

Figura 20: Esquema de ensaio de tração de Tecido  

 

4.2.1.3 Ensaios de Titulação de Fios  
 

O título de um determinado fio diz respeito a medida da espessura ou finura de uma 

fibra ou fio é corretamente definido como sendo densidade linear (g/m). É muito importante 

pois é uma forma de identificar e diferenciar os fios. Neste trabalho o sistema Tex, que 

corresponde ao peso em gramas de 1000 metros de fibra ou de fio, ou seja, um fio de título 

50Tex significa que 1000 metros deste fio tem uma massa de 50g. 

 

Figura 21: Equipamento UsterSorter para Titulação 

 

Garras de fixação 
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Para realização da titulação, foram ensaiadas 20 amostras de fios de 50cm de 

comprimento cada, e posteriormente foram avaliados os respectivos títulos usando o 

equipamento UsterSorter que realiza a pesagem de cada amostra e calcula automaticamente o 

título com base no comprimento e peso das amostras. A figura 21 pode-se observar o 

equipamento utilizado para realização da titulação dos fios formadores .do tecido de juta e da 

malha de poliester. 

 

4.2.1.4 Ensaios de Gramatura dos Tecidos  

 

A gramatura de um determinado tecido é a medida de peso por uma determinada área 

deste tecido. É definido como sendo densidade superficial (g/m²). É muito importante, pois é 

uma forma de identificar e diferenciar os tecidos leves (< 135g/m²), médios (entre 136 e 270 

g/m²) e pesados (> 271 g/m). Para realização do ensaio de gramatura, foram utilizados um 

calibre padronizado para um corte de tecido de 10cm² e uma balança para a pesagem das 

amostras, conforme a figura 22. 

 

 

Figura 22: Equipamentos p/ Ensaio de Gramaturas de Tecidos 

 

Após o corte as amostras de tecidos foram pesadas. Foram ensaiadas 5 amostras de 

tecidos para a verificação da gramatura dos tecidos. O resultado da gramatura média do tecido 

é dado pela equação 7. 

GT = XP x 100 

Onde: 

GT - Gramatura do Tecido 

XP- Peso Médio das Amostras  

equação (7) 
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A constante 100 é para transformar o resultado em g/m² 

 

4.2.1.5 Tratamento Químico do tecido de Juta 
 

Foi utilizado o equipamento de cozinhamento em banho Maria do fabricante 

MARCONI, conforme a figura 23. 

 

 

Figura 23:Material e Equipamento p/ Tratamento Alcalinização 

 

Os tecidos de juta foram cortados, pesados e posteriormente imersos em três soluções 

alcalinas distintas variando o percentual de NaOH em 5%, 7% e 10%. O processo de seguiu 

conforme a receita abaixo:  

• hidróxido de Sódio (NaOH) de 5%, 7% e 10% em massa s.p.m (sobre o peso do 

material) 

• detergente 2% em massa sobre o peso do material 

• relação do banho (r:b) 1/30 (a relação do peso do material e o banho – cada 1 grama 

usa-se 30 ml do banho) 

• temperatura do banho 60°C 

• duração do banho 2 horas 

Em seguida, o tecido foi enxaguado em água corrente e posteriormente em água 

destilada, até que se obtivesse pH neutro. O tecido foi seco em estufa a 80ºC até obtenção de 

massa constante, e acondicionadas num dessecador a vácuo até o momento da confecção dos 

compósitos. 
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4.2.2 Densidade específica das Fibras do Tecido de juta, da Malha e Compósitos  
 

A obtenção da densidade aparente dos materiais seguiu as premissas e procedimentos 

de cálculo de acordo com a norma ASTM [65]. Foi utilizada uma balança de precisão 0,001g e 

água destilada sob condição de temperatura de 25ºC, medida no instante das análises. Para a 

determinação da densidade aparente dos materiais foi utilizado picnômetro de 10ml e uma 

bureta de 25 ml e aproximadamente 1,5 gramas de material em cada ensaio, sendo extraídas 5 

amostras de cada material. A figura 24 apresenta os equipamentos e vidrarias utilizado no 

experimento. 

 

 

Figura 24:Material Utilizadas p/ Determinação da Densidade 

 

A densidade do tecido de fibras de juta foi obtida mediante o seguinte procedimento: 

 

I. mediu-se o volume do picnômetro com água destilada (Vp); 

II. mediu-se a massa do picnômetro vazio (Mp) 

III. mediu-se a massa do picnômetro + (fibra) (Mpf); 

IV. calculado a massa do material utilizando a equação 8;  

Mf = Mpf - Mp 

V. completou-se o picnômetro com água destilada da bureta e registrou o volume 

(Vb); 

VI. mediu-se a massa do picnômetro + fibra + água (Mpfa); 

VII. calculou-se o volume de fibra colocada no picnômetro utilizando a equação 9; 

Vf = (Vp-Vb) 

 

Balança analítica 

Picnômetro 10ml 

Bureta 25ml 

equação (8) 

Equação (9) 
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VIII. calculou-se a densidade da fibra de acordo com a equação 10 

ρf = Mf / Vf. 

 

Sendo ρf a densidade da fibra, Mf a massa de fibra e Vf o volume de fibra. 

Este mesmo procedimento foi utilizado para determinar as densidades do tecido de 

malha, da resina e dos compósitos produzidos. Posteriormente foram comparados os 

resultados experimentais com os teóricos calculados a partir das equações 11 e 12.  

 

ρc = ρf vf +ρm vm 

 

De acordo com a lei das misturas, a densidade de um compósito é dada pelo somatório 

do produto das densidades pelas frações volumétricas de cada constituinte, conforme 

demonstrado pela equação 11, onde ρc representa a densidade do compósito, e ρm e ρf 

representam as densidades da matriz e fibra, respectivamente. Da mesma forma, vm e vf 

representam as frações volumétricas das fases matriz e fibra. 

 

 

 

Uma vez que a densidade é dada pela razão entre a massa e o volume do material, para 

a determinação das frações volumétricas de fibra e matriz no compósito foi necessário 

determinar as respectivas massas e densidades através da equação 12. 

Onde:  

Vc = Volume do compósito; 

Mc = Massa do compósito; 

Msi = Massa de fibras; 

Vf = Fração volumétrica de fibras 

= Densidade da Resina 

 

 

 

equação (10) 

equação (11) 

equação (12) 
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4.2.3 Difratometria de Raios X (DRX) 

 

A resistência da fibra de celulose depende da sua cristalinidade. Para comparar os 

resultados dos teores de celulose das fibras de juta tratadas e não-tratadas, foi utilizada a 

técnica de Difratometria de Raios X para determinar o índice de cristalinidade das fibras de 

juta. 

A difração de raios X consiste numa técnica importante para avaliação da estrutura 

morfológica destes materiais. Os espectros de raios-X das fibras naturais são muito 

semelhantes. A Difratometria utiliza o espalhamento de raios X, o que permite realizar 

estudos morfológicos bem como determinar a estrutura cristalina e o índice de cristalinidade 

do material. 

A cristalinidade das fibras de juta foi determinada por difração de raios-X, em um 

Difratomêtro BRUKER Modelo D2 PHASER. As análises foram realizadas no LAMMEN - 

Laboratório de Materiais Multifuncionais e Experimentação Numérica -ECT UFRN. A 

radiação empregada foi a Cu-K, com comprimento de onda de 1,54.10-10 m e filtro de 

níquel. As condições de medida foram 40kV e 50mA e para determinação das fases, foram 

realizadas varreduras com velocidade angular de 2°/min e intervalo de medida entre os 

ângulos de Bragg (2θ) de 5º e 80°. As amostras foram analisadas em forma de pó, 

aproximadamente 10mg de fibras. 

A determinação do índice de cristalinidade (IC) foi realizada através da equação 13 

[66].  

 
 
 

Onde o índice de cristalinidade é uma relação entre os picos de intensidade máxima 

(Imax), atribuída à região cristalina (2θ = 22 °) e (Imin), que é referente a mínima depressão da 

estrutura amorfa (2θ = 18.5°). A partir desta equação, é possível identificar o grau de remoção 

da parte amorfa da biomassa lignocelulósico, bem como uma possível modificação da 

estrutura cristalina da celulose. 

 

4.2.4 Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR) 
 

A efetividade da modificação química das fibras naturais foi analisada com auxílio da 

técnica de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). A técnica de espectroscopia na 

equação 13  
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região do infravermelho permite avaliar vibrações entre átomos, caracterizando os grupos 

funcionais das unidades monoméricas, tornando-se assim possível observar a ocorrência de 

reações de degradação, formação de ligações cruzadas, variações na cristalinidade, bem como 

indicar a miscibilidade de misturas de polímeros [48]. 

As análises foram realizadas no LAMMEN - Laboratório de Materiais Multifuncionais 

e Experimentação Numérica -ECT UFRN, sendo utilizado espectrômetro: BRUKER. Modelo 

FTIR VERTEX 70, na faixa de 4000 cm-1 a 400 cm-1, à temperatura ambiente, usando célula 

de KBr. Como este método exige tamanho de partícula pequeno para que haja uma 

distribuição uniforme na pastilha de KBr, as fibras foram cortadas e picadas a quase estado de 

pó. 

 

4.2.5 Análise Termogravimétrica (TG/TGA) 

 

As Técnicas Termoanaliticas são utilizadas para a análise dos percentuais de perda de 

massa (TG), as temperaturas de degradação (DTG) e as diferenças do fluxo de calor (entalpia) 

das mudanças de fase do material analisado. 

A análise termogravimétrica é definida como um processo em que a variação de massa 

da amostra (perda ou ganho de massa) é determinada como uma função da temperatura e/ou 

tempo, enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura [67]. 

O objetivo das análises termogravimétrica (TG/TGA) é determinar os percentuais de 

perda de massa do material, a temperatura inicial de degradação (Tonset) das fibras de juta 

tratada e comparada com a não tratada, além de verificação também a temperatura inicial de 

degradação (Tonset ou TG/TGA) dos compósitos obtidos, nas diferentes composições. 

As análises dos materiais foram realizadas no laboratório de Análises térmicas do 

Curso de Química da Universidade Federal do Rio Grande Norte. O equipamento utilizado foi 

o Analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo; Modelo: SDTQ600; Fabricante: 

TA Instruments e todos os ensaios foram realizados obedecendo os seguintes parâmetros: 

Tipo de cadinho: alumina; 

Gás de purga: ar sintético; 

Vazão do gás de purga: 50mL/min; 

Razão de aquecimento: 10°C/min; 

Temperatura final: 900°C. 

Massa de amostra: ~15mg 
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4.2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura é extremamente versátil e permite 

efetuar uma análise morfológica das amostras. 

Inicialmente o MEV foi utilizado para avaliar aspectos topográficos das fibras tratadas 

quimicamente com hidróxido de sódio e compará-las com as não tratadas. Após a validação 

do tratamento de superfície, efetuou-se, também, uma análise fractográfica dos compósitos, a 

fim de verificar interação fibra/matriz e mecanismos de fratura. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Materiais Multifuncionais e 

Experimentação do Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER, sendo 

utilizado o equipamento SUPERSCAN Modelo SSX-550 da SHIMADZU. 

4.3 Desenvolvimento dos Compósitos Poliméricos 

 

4.3.1 Processo de Fabricação dos Compósitos Poliméricos 
 

O processo de fabricação dos compósitos poliméricos foi realizado por meio do 

método de moldagem por compressão a frio utilizando um molde fechado, conforme descrito 

anteriormente no índice materiais 4.1.6, na página 55. Os compósitos foram preparados sobre 

a base do molde metálico com a aplicação de camadas alternadas de resina e tecidos de juta e 

malhas de poliéster, fazendo-se o adensamento dos tecidos a cada colocação da camada com 

um rolo metálico e cilíndrico, a fim de evitar formação de bolhas de ar. O teor de reforço para 

cada compósito e o tempo de preparação variou de 15 a 20 minutos, conforme o número de 

camadas de tecidos utilizados e o tempo de gel da resina. Na figura 25 pode-se observar a 

representação de como foram intercalados os tecidos.  
 

 

Figura 25: Esquema do arranjo do material de reforço no compósito 
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As etapas do processo de fabricação dos compósitos: 

 

1- foi realizado a limpeza do molde com acetona e posteriormente um polimento 

do mesmo a fim de melhorar o aspecto superficial liso das placas de compósitos produzidas; 

2- foi aplicado um desmoldante, a base de cera de carnaúba, sobre a superfície 

interna do molde, a fim de facilitar o desmolde das placas de compósitos produzidas. A 

aplicação foi realizada com um pedaço de tecido com a quantidade suficiente de cera; 

3- os tecidos utilizados foram cortados nas dimensões de 300 mm x 150 mm e em 

seguida foram secados em uma estufa a 90° C por 2 horas. Posteriormente, pesados e 

registrados e mantidos em um dessecador até o momento da laminação; 

4- o preparo da resina de poliéster ortoftálica e o catalizador foi realizado 

conforme especificação de proporcionalidade do fabricante, bem como também, levando em 

consideração o tempo de gel em torno de 15 a 20 minutos que foi o tempo necessário para 

realização do trabalho; 

5- os tecidos foram inseridos no interior do molde e logo foi aplicado a resina de 

forma simultânea a cada camada de tecido. Os tecidos foram dispostos no molde intercalando 

uma lâmina de tecido de juta, aplicação de resina, uma lâmina de tecido de malha, aplicação 

de resina e assim sucessivamente até o número de camadas de tecidos e malhas desejados; 

6- a cada três camadas de tecidos foram passados sobre as camadas um rolo 

cilíndrico metálico afim de retirar as bolhas de ar formadas; 

7- após a impregnação de todas as camadas de tecido com a resina, o molde foi 

fechado com afim de evitar a formação de bolhas, iniciando assim o processo de moldagem 

por compressão; 

8-  o molde foi levado a uma prensa no qual a pressão foi aplicada de forma 

gradativa até o fechamento completo da tampa, onde observou-se a saída do excesso de resina 

pelos canais de escoamento do molde, atingindo uma pressão final de 6KN a temperatura 

ambiente de 25°C. O tempo de cura das placas foram de 8 horas. 

9- após este período foi realizado o desmolde da placa do compósito produzido, a 

pesagem dos mesmos e o cálculo do percentual em massa de reforço no compósito 

polimérico; 

10-  o pôs cura das placas poliméricas levaram um período de 20 dias a 

temperatura ambiente. Em seguida foi realizado os cortes dos corpos de prova. Os cortes 

foram realizados em uma empresa local TAC-ART que processa o corte a lazer; 
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Os compósitos poliméricos tendo como elemento de reforço o tecido de juta e a malha 

de poliester intercaladas foram obtidas em formato de placas nas dimensões de 300 mm de 

comprimento por 150 mm de largura e por 5,6 mm de espessura. 

Os dados com descrição dos compósitos e seus respectivos percentuais de teor de 

reforço podem ser observados na tabela 7 onde se verificou que o teor de massa variou entre 

16,5% e 38%. 
 

Tabela 7: Especificação dos Compósitos Poliméricos 

Especificação 

Compósito 

% Reforço 

(Massa) 

 

Formação do reforço 

3J/2M 16,5% 3 lâminas tecido de juta 2 lâminas de malha 

4J/3M 21,3% 4 lâminas tecido de juta 3 lâminas de malha 

5J/4M 25,4% 5 lâminas tecido de juta 4 lâminas de malha 

6J/5M 31% 6 lâminas tecido de juta 5 lâminas de malha 

7J/6M 38% 7 lâminas tecido de juta 6 lâminas de malha 

 

 

4.3.2 Preparação dos Corpos de Prova 

 
 

Após o período de pós-cura as placas de compósitos poliméricos foram encaminhadas 

a empresa TAC-ART para serem cortados nas dimensões normatizadas segundo as normas 

ASTM D 638 [68] e ASTM D 790 [69] para ensaios de tração e flexão respectivamente. O corte 

foi realizado por um processo de corte automatizado utilizando feixe de lazer, o que garante 

um padrão das dimensões dos corpos de prova. As formas e dimensões dos corpos de provas 

para os respectivos ensaios mecânicos podem ser vistos nas figuras 26a e 26b e na tabela 8. 

 

 

Figura 26: Corpos de Prova Ensaios Mecânicos 
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Tabela 8:Dimensões dos Corpos de Prova 

Teste Formato Comprimento Largura Espessura Gauge Vel. Ensaio 

Tração Gravata 165mm 12,8mm 5,6mm 115mm 2mm/min 

Flexão Retangular 115mm 20mm 5,6mm 88mm 1mm/min 

 

4.3.3 Caracterização dos Compósitos Poliméricos 

 

4.3.3.1 Ensaio mecânico de tração 

 
 

Os compósitos foram submetidos ao ensaio mecânico de tração, no qual foi 

determinado o modulo de elasticidade. O procedimento seguiu conforme a norma ASTM 638 

[68], temperatura de 25°C e com velocidade de carregamento de 2mm/minuto. Foram 

utilizados cinco corpos de provas no ensaio para cada tipo de compósito. A figura 27a 

apresenta a imagem com o referido equipamento de ensaio enquanto na figura 27b um corpo 

de prova sendo ensaiado. 

 

 

Figura 27: a: Máquina de Ensaio Mecânico; b: Corpo de Prova submetido a ensaio de tração 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos de engenharia de 

Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN. O equipamento utilizado 

foi a máquina de ensaios mecânico da marca SHIMADZU, modelo AG-X 300 KN 

Foram utilizadas as equações 14 e 15 para determinar as constantes mecânicas de 

tensão de tração e o módulo de elasticidade do material respectivamente. 
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.  

Onde: 

σT = tensão de ruptura Tração (MPa);  

P = carga máxima de ensaio tração (N); 

b = largura do corpo de prova na parte útil (mm); 

d = espessura do corpo de prova na parte útil (mm); 

E = módulo de elasticidade (GPa);  

 = deformação de ruptura; 

∆l = variação do comprimento (mm);  

lo= distância entre as garras (mm), ou comprimento inicial do CP. 
 

4.3.3.2 Ensaio Mecânico de Flexão 
 

Os compósitos desenvolvidos foram submetidos ao ensaio mecânico de flexão de três 

pontos com o objetivo de determinar as propriedades mecânicas, como, modulo de flexão, 

tensão de ruptura do compósito. O procedimento seguiu conforme a norma ASTM 790-10 [69], 

temperatura de 25°C e com a velocidade de carregamento do cutelo superior de 

1mm/minutos. Foram utilizados no ensaio cinco corpos de prova para cada tipo de compósito. 

O equipamento utilizado foi a máquina de ensaios mecânico da marca SHIMADZU, 

Modelo AG-X 300 KN. A figura 28a apresenta a imagem do equipamento de ensaio, 

enquanto na figura 28b apresenta uma imagem de um corpo de prova sendo submetido ao 

teste de flexão. 

 

 

Figura 28 a) Máquina de Ensaio Mecânico; b) Corpo de Prova submetido a ensaio de flexão 

 

equação (14) 

equação (15) 
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Após a realização dos ensaios foram utilizados os resultados que foram aplicados nas 

equações 16 e 17 a fim de determinar as constantes mecânicas de resistência à flexão e do 

módulo de flexão, respectivamente. 

 

 

 

 

Onde: 

f = resistência última à flexão (MPa); 

Pmáx= carga máxima de ensaio flexão(N); 

L = distância entre os apoios (m); 

b = largura do corpo de prova(m); 

d = espessura do corpo de prova(m); 

Ef = Módulo de flexão (MPa); 

m= tangente formada pela curva carga (N) e deflexão (m); 

f = deformação de flexão; 

 

4.3.3.2 Teste de Absorção de Água 
 

Este método de teste abrange a determinação da taxa de absorção relativa de água por 

plásticos quando imersos conforme a norma ASTM 570 [70]. A amostra do material foi 

mantido limpo e seco. Inicialmente o peso da amostra foi registrado. Postriormente foi imerso 

em um recipiente com agua destilada por 14 semanas em um ambiente com temperatura (23 ± 

2)°. Após, a cada 24 horas, as amostras foram retiradas e enxugadas com um papel toalha para 

retirar o excesso de umidade e a pesagem foi repetida por uma semana. Após este período, 

esse procedimento de imersão e pesagem foi repetido a cada semana até que as variações 

médias das massas obtidas fossem menores que 1% do total do aumento da massa ou 5 mg. 

Neste caso a amostra do material pode ser considerada saturada. Para o cálculo da absorção de 

umidade foi utilizado a equação 18  

Aa = Mu – Ms X 100  

Ms 

Onde: 

Aa = % Absorção de água; Mu = Massa Úmida da amostra; Ms = Massa seca da 

mostra.  

equação (16) 

equação (17) 

equação (18) 
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CAPÍTULO 5 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1. Caracterização do Tecido de Juta e Malha de Poliester  

 

As principais especificações têxteis do tecido de juta e da malha de poliéster, foram 

caracterizadas, e os resultados apresentados na tabela 9. 

Dentre as principais especificações caracterizadas e apresentados na tabela 9, pode-se 

observar, que a resistência média do tecido de juta é de 740N, sendo 10% superior a malha de 

poliéster, que apresentou o valor médio de 671N. A malha de poliéster apresentou um 

alongamento de 116%, enquanto o tecido de juta apresentou 8,2%, ou seja, a malha é muito 

superior ao tecido de juta, fato este que torna a malha de poliester muito elástica. A gramatura 

do tecido de juta foi 254% maior que a gramatura da malha. 
 

Tabela 9: Caracterização do Tecido de Juta e malha de Poliester 

 

Especificação 

Tecido de Juta Malha de poliester 

Sentido Urdume Sentido Coluna 

Título médio fio (Tex)   320  110 

Resistencia fio (N)   44,00    

Alongamento fio (%)  3,10   13 

Tenacidade fio (cN/Tex) 13,77  75 

Densidade Tecido (fios/cm) 4,40  13 

Resistencia Tecido (N) 740 671 

Alongamento Tecido (%) 8,2 90 

Gramatura Tecido (g/m²) 300 118 

Estrutura Tecido Tipo Tela Jersey 

 

 

A figura 29 apresenta os dados referentes aos ensaios de tração do tecido de juta e da 

malha de poliester, bem como as curvas de força-alongamento. Estas curvas apresentam o 

comportamento mecânico característico das amostras ensaiadas no teste de tração, que 

revelam a maior rigidez do tecido de juta em relação a malha de poliéster. Este 

comportamento pode ser analisado com relação ao comportamento do tecido de juta que 
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apresentou maior resistência a baixa deformação. Enquanto a malha apresentou uma 

deformação ou elasticidade muito superior ao tecido de juta. Isto ocorre devido a 

característica estrutural da malha. Essas laçadas de formato senoidal sustentam-se entre si e 

são livres para moverem-se umas sobre as outras quando submetidas à tensão, o que 

possibilita maior flexibilidade e elasticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 

 

Figura 29: Resultados/Curvas Forca-alongamento dos testes mecânicos de tração dos tecidos 

 

As estruturas de malha mais simples possuem considerável extensibilidade em todas 

as direções, sendo bastante apropriadas para os compósitos por moldagem em profundidade 

(“deep-draw molding”), quando há necessidade de materiais que possuam estabilidade numa 

direção e deformabilidade em outras. 

 

5.2. Caracterização das Fibras de Juta Tratadas e Não-Tratadas com NaOH  

 

O tratamento alcalino das fibras vegetais promove a retirada parcial da hemiceluloses 

e lignina, como também resíduos remanescentes do processo de fabricação e manuseio, além 
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de gerar uma superfície de maior rugosidade nas fibras, auxiliando o mecanismo de adesão 

mecânica entre a fibra e a matriz e como consequência melhorar as propriedades mecânicas 

dos compósitos [71]. 

 

5.2.1 Análise de Difração de Raio X (DRX) 
 

A análise de DRX foi realizada a fim de saber se o tratamento químico das fibras de 

juta com o álcali se alterou a cristalinidade delas. 

Os difratogramas na figura 30 ilustram o comportamento do pico cristalino da celulose 

das fibras do tecido de juta não tratada (natural) e das fibras de juta tratadas nas concentrações 

de 5%, 7% e 10%. 

 

 

Figura 30 :Difratograma Da Fibra de Juta 

 

Através dos difratogramas da figura 30 é possível observar variações nas intensidades 

dos picos da celulose da fibra de juta com o tratamento químico em comparação com a fibra 

não tratada. A tabela 10 apresenta os resultados das intensidades dos picos e o índice de 

cristalinidade das fibras tratadas e não tratadas de acordo com difratogramas.  
 

Tabela 10: Índice de Cristalinidade da Fibra de Juta 

DRX Fibra 

Natural 

Tratada 5% NaOH Tratada 7% NaOH Tratada 10% 

NaOH 

Imax 480 690 726 586 

Imin 220 280 247 173 

Ind. Cristalinidade 54,1% 59,4% 65,8% 70,4% 

 

O índice de cristalinidade foi calculado usando uma relação entre os picos de 

intensidade máxima (Imax), atribuída à região cristalina (2θ = 22°) e (Imin) referente a mínima 
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depressão da estrutura amorfa (2θ = 18,5°). Verificou-se que houve um aumento na 

cristalinidade das fibras tratadas em comparação com as fibras não tratadas, da seguinte 

forma: de +9,8% com (5%NaOH), +21,6% com (7%NaOH) e +30,1% com (10%NaOH). Isto 

se dá pelo fato da retirada parcial/total da lignina e hemicelulose tornando assim a fibra mais 

cristalina, onde a aproximação das moléculas de celulose e formação das ligações hidrogênios 

e van der Walls, tornaram-se as fibras mais cristalinas. Foi possível concluir que o tratamento 

alcalino promoveu uma modificação na morfologia das fibras. 

 

5.2.2. Análise da Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR) 

 

A análise de FTIR foi realizada a fim de saber se o tratamento alcalino das fibras 

promoveu alguma alteração química nos grupos funcionais presentes na fibra de juta. 
 

 
Figura 31: Espectros de infravermelho das fibras sem tratamento e com tratamento alcalino 

 

A figura 31 apresenta os espectros de infravermelho das fibras de juta sem tratamento 

e com tratamento alcalino de 5%. O espectro da fibra de juta sem tratamento apresenta as 

bandas de absorção em torno de 3420, 2935 e 2850 cm-1 que estão relacionadas ao 

estiramento de grupos -OH e -C-H alifático dos grupos metila e metileno, respectivamente. 

Estão relacionadas à lignina as bandas em 1610. Em 1510 cm-1 as bandas referentes ao 

estiramento da ligação C-C no anel aromático e 1465 cm-1 à deformação assimétrica do grupo 

metila. Em 1152 cm-1 observam-se bandas do grupo C-O-C, da celulose. Estas bandas citadas 
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anteriormente são observadas em todos os espectros das fibras, entretanto, pode-se notar que 

as fibras tratadas não apresentam a banda em 1742 e 1253cm-1, que é atribuída ao estiramento 

do C=O e acetil da hemicelulose respectivamente. Essas alterações estão relacionadas ao fato 

de que a hemicelulose é solúvel mesmo a baixas concentrações de álcalis, e ela seja 

parcialmente removida da fibra, confirmando a modificação química [72]. 

 

5.2.3 Caracterização morfológica de superfície da fibra de Juta não tratadas e tratadas.  

 

A figura 32 ilustra um fio de juta sem tratamento de superfície. Conforme discutido na 

revisão bibliográfica, podemos notar que cada fio (figura 32a) é constituído de várias fibras 

retorcidas durante a formação do fio (figura 32b). 

 
 

 
 

Figura 32:Micrografias eletrônicas de varredura de: (a) um fio de juta, (b) fibra de Juta 

 

 

A figura 33 ilustra os aspectos topográficos das fibras sem tratamento na coluna (a), 

com 5% tratamento alcalino (b) e com 10% tratamento alcalino (c). É possível avaliar a região 

superficial das fibras de juta e nota-se que com o tratamento alcalino devido a remoção de 

impurezas, ceras e graxas bem como retirada parcial da lignina e da hemicelulose da 

superfície da fibra, assim como um aumento da rugosidade da superfície em relação a fibra 

não-tratada. Essa mudança na superfície aumenta com o percentual de hidróxido de sódio 

utilizado no tratamento promovendo uma melhoria na aderência da matriz com a fibra, que 

resulta melhoria nas propriedades mecânicas do compósito.  
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Figura 33: MEV Fibras de Juta (a) sem tratamento, (b) tratamento 5%NaOH, (c) tratamento 10%NaOH. 

 

 

5.2.4. Análise Térmica (TG/DTG) da Fibra de Juta não tratada e tratada.  

 

As fibras do tecido de juta em seu estado natural e as fibras com tratamento químico, 

foram realizadas análises termogravimetrica com o objetivo de avaliar a estabilidade térmica e 

a sua influência nas propriedades térmicas das fibras. Os dados da termogravimetria indicam 

um número de estágios de degradação térmica, e a perda de massa do material em cada 

estágio em uma dada temperatura, conforme pode ser observado na figura 34 que apresenta as 

curvas de TG/DTG das referidas fibras de juta. Com a análise dos resultados das curvas de 

TG e DTG. percebe-se alterações na característica térmica das fibras tratadas em relação as 

fibras não tratadas, especialmente quando se observa o percentual de perda de massa no 

processo.  

É possível verificar a ocorrência de alguns estágios de perda de massa durante o 

aquecimento. No primeiro estágio, até a temperatura de 175°C há perda de massa em torno de 

7.3% e 6.5% para as fibras não tratadas e tratadas respectivamente, isto é devido perda da 

umidade nas fibras. Embora elas passem por um processo de secagem antes das análises, 

como a fibra possui um caráter hidrofílico e as moléculas de água continuam retidas na sua 
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estrutura. No segundo estágio, percebe-se para a DTG das fibras não tratadas que entre as 

temperaturas de 175°C e 315,7°C o incide de perda de massa é de 29.2% referente à 

decomposição da hemicelulose, em seguida entre as temperaturas de 315°C e 415°C e índice 

de perda de 45.9% referente a decomposição da celulose. 

 

 

Figura 34: Curvas TG e DTG de Fibras de Juta não tratada e tratada c/ NaOH 

. 

O segundo estágio para as fibras tratadas ocorre aproximadamente entre 175°C e 

425°C com índice de perda de massa que variaram entre 65% e 70%, referente à 

decomposição da celulose, sendo que neste evento não fica evidenciada a decomposição da 

hemicelulose nas curvas de TG/DTG das fibras modificadas, visto que devido ao tratamento 

químico elas foram parcialmente removidas. 

O terceiro estágio corresponde a degradação da lignina e o ocorre entre as 

temperaturas de 415°C até 530°C e a perda de massa de 15.4% e posteriormente de 530°C até 

900°C ocorre a degradação completa do material e resíduos em forma de cinzas com cerca de 

2% de massa. 
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Na Tabela 11 é possível verificar a quantidade de massa perdida nos diferentes 

estágios para as fibras em suas condições não-tratada e tratada. 

 

Tabela 11: Resumo de Perda de Massa x Temperatura TG/DTG 

%Perda de massa x Temperatura 

 

Especificação 100°C 
150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 550°C 

Natural 6.3 7.1 7.3 10.5 20 54 70 80 93 97,5 

5%NaOH 5.6 6.9 7.0 9.3 19.5 52.6 68.6 80.8 95,4 98 

7%NaOH 5.5 6.4 6.9 8.2 19.1 51.9 67.9 81.2 96 97 

10%NaOH 4,8 5.6 6.4 7.3 18 50.3 63.2 76.5 90.5 95.8 

 

Com a análise dos dados de TG/DTG é possível verificar e concluir que com o 

tratamento térmico, as fibras tratadas apresentaram menor percentual de perda de massa, com 

maior estabilidade térmica.  

 

5.2.5 Densidade específica das Fibras de Juta não-tratadas e tratadas 

 

O resultado da avaliação da densidade das fibras de juta não-tratadas e tradadas estão 

demonstrados na tabela 12. É possível observar que o tratamento alcalino realizado nas fibras 

de juta reduziu a densidade de 1,42g/cm3 para 1,38g/cm3 enquanto, as fibras tratadas com 5% 

e 7% de NaOH o que representa cerca de 3% na de redução. Quanto ao tratamento com 10% 

de NaOH a densidade reduziu para 1,35g/cm3 com relação a fibra não tratada, o que 

representa cerca de 5% de redução.  

 

Tabela 12: Densidade das Fibras de Juta não tratadas e tratadas c/ NaOH 

Item Juta Natural Juta 5% NaOH Juta 7% NaOH Juta 10% NaOH 

Máximo   1,45 1,42 1.41 1.40 

Mínimo 1,36 1,34 1.36 1.30 

Média 1,42 1,38 1.38 1.35 

CV 2,46 2,20 1.21 2.67 

Desvio 0,035 0,030 0.017 0.036 

IC95% 0,023 0,023 0,018 0,030 
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5.3 Caracterização dos Compósitos  

 

5.3 1 Densidade Específica dos Compósitos  
 

A densidade dos compósitos foi realizada segundo a Norma ASTM D792 [65]. Foram 

determinadas primeiramente as densidades volumétricas teóricas dos compósitos através das 

equações (11) e (12) adotando como valores de referências as especificações dos fabricantes 

dos distintos materiais de reforço e matriz. assim como dos seus respectivos percentuais de 

teores constituintes nos respectivos compostos. Na Tabela 13 podemos observar as 

quantidades dos distintos materiais utilizados, dos compósitos produzidos com seus 

respectivos valores dos resultados experimentais obtidos no ensaio de picnômetria bem como 

os valores teóricos. 

 

Tabela 13: Resultados das Densidade dos Compósitos  

 
 

 

Pela análise dos dados, pode -se observar que os compósitos tiveram seus teores de 

reforço em massa variando de 16,5% até 38%. A densidade específica dos compósitos foi 

gradativamente aumentada conforme aumento das camadas de tecidos e malhas, isto porque a 

densidade média dos tecidos é aproximadamente 35% superior que a densidade da resina. Os 

valores das densidades experimentais através do uso de picnômetro, foram comparados com 

os valores teóricos calculados, através das equações 11 e 12 e foram observadas pequenas 

variações entre os valores experimentais e os calculados, isto em função das variações 

estruturais do tecido de juta e a malha de poliéster, não-uniformidade natural da densidade da 

fibra de juta, do manuseio no processo de fabricação e possíveis variações encontradas nas 

leituras dos experimentos.  
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Na figura 35 se percebe as diferenças entre as densidades teóricas e experimentais assim 

como o aumento gradativo conforme aumento do percentual de massa do compósito. 

 

 
Figura 35: Densidade dos compósitos em função do %de teor de reforço 

 

5.3.2 Ensaios Mecânicos dos compósitos 
 

5.3.2.1 Ensaios Mecânicos de Tração dos compósitos 
 

O procedimento para a caracterização mecânica de tração dos compósitos seguiu 

conforme a norma ASTM 638 [68], sendo utilizados as equações 14 e 15 para a determinação 

da resistência a tração e o modulo de elasticidade, respectivamente. As curvas tensão-

deformação dos compósitos e da resina são apresentadas na figura 36. Estas curvas 

representam o comportamento mecânico característico das amostras ensaiadas no teste de 

tração para cada compósito formulado e comparados com a resina, a fim de verificar se houve 

melhoras nas propriedades mecanicas. Pode-se observar no grafico tensao-deformação, que os 

compositos durante o carregamento inicial, apresentam um comportamento linear, enquanto 

solicitado a baixa tensão de carregamento, o qual podemos considerar como sendo o regime 

elastico do material, onde o tecido de fibra de juta e a malha de poliester dispostos em 

camadas compartilha a carga com a matriz. Posteriomente é observado uma mudança no 

comportamento do material que passa a apresentar uma inclinação na curva caracteristica. 

Quando atinge maiores cargas de carregamento mecanico, o que seria a região plastica do 

material, quando a tensão dos compósitos atinge o estirpe de falha do material de reforço que 

é afetado pelo deslizamento parcial das fibras internas que compõem os fios dos tecido de juta 
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e o alongamento da malha. Sendo observado mais efetivamente nas curvas dos compositos 

com percentuais de reforço apartir de 25% (% massa). 

 

 

Figura 36: Curva Tensão/deformação dos compósitos Ensaio de tração 

 

Os resultados obtidos do ensaio de tração dos compósitos, estão apresentados na 

Tabela 14, onde estão descritos os valores médios com respectivos desvios padrões para o 

módulo de elasticidade e a resistência à tração. 

 

Tabela 14: Resumo das propriedades mecanicas de tração dos compósitos 

 

 

As Figuras 37a e 37b ilustram claramente o aumento das propriedades mecânicas à 

tração dos compósitos (resistência a tração e modulo de elasticidade), conforme foi 

aumentando gradativamente a porcentagem do teor em massa do material de reforço. A 
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melhora inicia-se desde 16,5% (% massa), no entanto a efetividade acontece, de forma 

considerável, a partir de 21,3% (% massa) do teor de reforço onde há um incremento de 

aproximadamente 19% na resistência do compósito em relação a resina pura. 

 

Figura 37: Efeito do % teor de reforço no ensaio mecânico de tração dos compósitos (a) Resistencia a 

tração e (b) modulo de elasticidade. 

 

A resistência à tração dos compósitos iniciou com 27,58 (MPa) com o teor de 16,5% 

(% massa) e atingiu 48,55 (MPa) com 31% de massa do reforço e com 38% de massa de 

reforço teve uma redução na resistência do material para 45,67 (MPa). O que significa que 

houve um aumento de 87% na resistência do compósito produzido em relação a resina pura e 

que o limite do teor de reforço neste trabalho esteja entre 31% e 38% (% massa). Observou-se 

também que o composto 6J/5M com 31% (% massa) de teor de reforço, módulo de 

elasticidade de 4,20 (GPa) e resistência de 48,55 (MPa) é o compósito com melhor 

desempenho no ensaio de tração realizada. Quanto ao modulo de elasticidade iniciou com 

2,54 (GPa) com 16,5% e atingiu 4,45 (GPa) com 38% (massa), proporcionando um aumento 

de 112% em comparação com a resina pura. O modulo de elasticidade demonstra a rigidez do 

material quanto a deformação, quanto maior o modulo, menor a tendência à deformação do 

material, e isso dar-se pelo fato de que a matriz transfere de forma homogênea os esforços 

aplicados para as fibras, onde o compósito consegue suportar tal esforço por sua maior 

rigidez. Outro fator importante a ser discutido é a anisotropia das fibras, ou seja, a direção 

delas nos compósitos. Quando a força aplicada é paralela ao eixo da fibra, há um aumento 

significante na resistência e rigidez do compósito, e consequentemente aumento no módulo de 

tração. Em compósitos com fibras contínuas, no caso dos tecidos, estas dominam as 

propriedades mecânicas e influenciam juntamente em sinergia com a matriz no modulo de 

elasticidade [73]. 
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Pode-se concluir que as lâminas de tecidos de juta e malhas de poliester reforçaram a 

matriz de poliéster na obtenção de ganhos nas propriedades mecânicas do compósito 

proporcionando um aumento na resistência à tração de 86% e no módulo de elasticidade 

112%, com a incorporação de 31% (% massa) e 38% (% massa) respectivamente, comparado 

com à matriz sem reforço. Contudo, segundo literatura, o percentual de reforço aplicado 

atinge as melhores propriedades mecânicas dos compósitos com a fibra de juta entre a faixa 

de 30% e 35% [71]. 

 

5.3.2.2 Ensaios Mecânico de Tração dos compósitos c/juta tratada 

 

Foram produzidos dos tipos de compósitos,4J/3M e 5J/4M com 21,5% e 26,5% de 

reforço, respectivamente. Nestes compósitos os tecidos de juta utilizados como reforço foram 

tratadas com hidróxido sódio de 5%, 7% e 10%, a fim de melhorar as propriedades 

mecânicas. Foram avaliadas a resistência a tração e o modulo de elasticidade destes 

compósitos após tratamento superficial do tecido de juta e comparados com os compósitos 

com fibras não-tratados. Os resultados obtidos do ensaio mecânico de tração dos compósitos 

com fibras tratadas estão apresentados na tabela 15 onde estão descritos os valores médios 

com respectivos desvios padrões para o módulo de elasticidade e resistência à tração assim 

como os percentuais de ganhos. 

Tabela 15: Resumo das propriedades de tração dos compósitos modificados c/ NaOH 

 
 

Com base nos resultados apresentados na tabela 15, percebe se que entre os 

compósitos tratados, os com 5% NaOH obtiveram melhores resultados. Sendo que os 

compósitos com especificação 4J/3M (21,5% massa) tratados com 5% NaOH apresentou uma 

resistência à tração de 30,0 (MPa) e módulo de elasticidade de 3,30 (GPa), o que representa 
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um ganho de 5,90% e 11,86% na resistência a tração e no modulo de elasticidade, 

respectivamente, enquanto o compósito 5J/4M (26,5% massa) tratados com 5%NaOH 

apresentou uma resistência a tração de 37,7(MPa) e modulo de 3,75 (GPa) representando um 

incremento de 5,90% na resistência a tração e 10,30% no modulo de elasticidade. Para os 

compósitos 4J/3M e 5J/4M tratados com 7% de NaOH, mostraram um aumento de 4,70% e 

10,16% e 0% e 2,94% na resistência a tração e no modulo de elasticidade respectivamente. Os 

compósitos tratados com 10% de NaOH obtiveram resultados inferiores aos compósitos não 

tratados, sendo -23% com relação a resistência e -8,8% com relação ao modulo de 

elasticidade, ou seja, houve um enfraquecimento do compósito. Este fato dar se em função da 

degradação das fibras de juta no processo de tratamento químico com altos teores de 

hidróxido de sódio, tornando-o um processo destrutivo às fibras de juta. Este fato pôde ser 

observado nos testes de resistência dos tecidos, onde as perdas do mesmo em comparação 

com o tecido sem tratamento foram, de 7%, 12% e 18% para 5%NaOH, 7%NaOH e 10% 

NaOH, respectivamente. Na figura 38 pode ser observado o comportamento mecânico dos 

compósitos com fibras tratadas.  

 

 
Figura 38: Efeito do % NaOH nos ensaios mecânico de tração dos compósitos tratados e não tratados c/ NaOH 

(a) Resistencia a tração e (b) modulo de elasticidade. 

 

Na figura 39 pode se observar que os tecidos tratados, apesar de ter menor resistência 

de tração com relação ao tecido não-tratado, no entanto, quando estes foram empregados na 

fabricação dos compósitos, resultaram em compósitos com melhores desempenhos. Logo, 

pode-se concluir que o tratamento com hidróxido de sódio promoveu maior interação entre a 

fibra e a matriz, consequentemente melhores propriedades mecânicas do compósito, exceto 

para o compósito com tecido tratado com 10% de NaOH onde ocorreu forte degradação da 

fibra e maior perda de resistência do tecido de aproximadamente 20%. 
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Figura 39: Relação entre resistência dos tecidos nos compósitos 

 

5 3.2 3 Ensaio mecânicos de Flexão  

 

O teste de flexão de três pontos foi realizado de acordo com a norma ASTM D790 [69]. 

As curvas de tensão-alongamento da resina de poliester e dos compósitos estão apresentadas 

na figura 40. Estas curvas representam o comportamento característico das amostras ensaiadas 

para cada compósito formulado. É possível observar que os compostos fabricados 

apresentaram um comportamento fragil, uma vez que sofreu uma súbita falha. A característica 

típica do material frágil é falhar enquanto a deformação é elástica e não mostra nenhum 

deformação plástica. A interpretação mostra que a força de ruptura e a resistência final são as 

mesmas e não mostram um ponto de escoamento. 
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Figure 40: Curva Tensão/deslocamento dos Compósitos no ensaio mecânico de flexão 
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Os resultados obtidos do ensaio de flexão dos compósitos de matriz poliéster 

ortoftálica reforçada com tecidos de fibras de juta e tecido de malha de poliester, estão 

apresentados na tabela 16, onde estão descritos os valores médios com respectivos desvios 

padrões para o módulo de elasticidade e resistência à flexão, calculados a partir das equações 

(16) e (17), citadas anteriormente. 

As propriedades de flexão dos compósitos desenvolvidos neste trabalho são 

influenciadas pela quantidade de lâminas de tecidos adicionadas ou o teor de reforço. 

Observou-se pelos dados da tabela 16 e pelas figuras 41a e 41b, uma evolução das 

propriedades mecânicas à flexão (resistência e modulo de flexão) dos compósitos com a 

variação do teor em massa de material de reforço. Em primeiro momento, pode se observar na 

figura 40a onde há um incremento do reforço, há uma redução na resistência do material de 

23% e 11,5% quando foi incorporado 16,5% e 21,3% (% massa) respectivamente 

 

Table 16: Resultados das propriedades mecanicas de flexão dos compósitos 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Figura 41: Efeito do % teor de reforço:(a) Resistencia a Flexão e (b) modulo de Flexão. para os diferentes 

compósitos. 
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Esse comportamento foi também observado em [74,75], onde a resistência à flexão em 

compóstos de palha/matriz poliéster e compósitos de fibra de coco/matriz poliéster, 

respectivamente, diminuiu até um percentual de 21% no teor de reforço, em comparação com 

a de resina pura. A resistência à flexão, somente houve melhoras, a partir dos 31% (% massa) 

de reforço no material, o que significa que este é o limite inferior para ter um ganho na 

resistência a flexão. Observou-se também que o compósito 7J/6M com 38% (% massa) foi o 

compósito com melhor desempenho no ensaio de flexão realizada, apresentando uma 

resistência à flexão de 78,78 (MPa) e módulo de flexão de 3,30 (GPa), o que representa um 

ganho de 13% e 55% na resistência e no modulo de flexão do material, respectivamente, em 

comparação com a resina. Quanto ao modulo de flexão apresentado na figura 40b observou-se 

que um aumento quase linear, conforme foi aumentando o % do teor de reforço que também 

aumentou o modulo de flexão, tornando assim o material 55% mais rígido, em comparação 

com a resina pura. 

Podemos afirmar que as lâminas de tecidos reforçaram a matriz de poliester, ou seja, 

houve aumento tanto na resistência à flexão quanto na rigidez com a incorporação delas. O 

aumento na resistência à flexão foi 13% e no módulo de elasticidade 55%, com a 

incorporação de 38% em massa, em relação a resina pura para o compósito 7J/6M. 

O ganho em propriedades mecânicas à flexão é devido ao aumento de tensão de 

cisalhamento no laminado, pois esses dividem as tensões por toda superfície das fibras, 

justificando o aumento da força. Aumentos dessas propriedades podem justificar ganho no 

modulo de elasticidade do material [75].  

 

5 3.2 4 Ensaio mecânicos de Flexão dos compósitos c/ juta tratada  
 

Foram produzidos dos tipos de compósitos 4J/3M e 5J/4M com 21,5% e 26,5% de 

reforço de tecido de juta tratada. Foram avaliadas as propriedades mecânicas de resistência a 

flexão e o modulo de flexão com concentrações de hidróxido de sódio a 5%, 7% e 10% e 

comparados com os compósitos com os tecidos não-tratados. Os resultados obtidos do ensaio 

de flexão destes compósitos estão apresentados na tabela 17, onde estão descritos os valores 

médios com respectivos desvios padrões para o módulo de elasticidade e resistência à flexão, 

calculados a partir das equações (16) e (17). 
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Percebe-se pelos resultados apresentados na tabela 17 e pelas figuras 42(a) e 42(b) que 

a modificação superficial do tecido de juta promoveu uma melhora das propriedades 

mecânicas dos compósitos com tecidos tratados em relação aos não-tratados. 

 

Tabela 17: Resumo das propriedades mecanicas de flexão dos compósitos modificados c/ NaOH 

 
 

Na figura 42 pode ser observado o comportamento mecânico de flexão dos compósitos 

modificados. 

 

 

Figura 42: Efeito do % teor de NaOH para os compósitos (a) Resistencia a Flexão e (b) modulo de Flexão. 

 

Os compósitos tratados com 5% NaOH foram os que tiveram melhores resultados, 

apresentando um incremento de 9% e 27,8% na resistência a flexão e no modulo de flexão, 

respectivamente, para o compósito 4J/3M (21,5% massa) e 16% e 19% para o compósito 

5J/4M (26,5% massa). Para os compósitos tratados com 7% de NaOH, também houve 

melhoras porem, um pouco menores, promovendo um incremento de 6,7% e 22,5% na 

resistência a flexão e no modulo de flexão, respectivamente, para o compósito 4J/3M e 6,6% e 

11,4% para o compósito 5J/4M. Os compósitos tratados com 10% de NaOH obtiveram 
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resultados inferiores aos não tratados, ou seja, enfraqueceu o compósito, este fato dar se em 

função da degradação das fibras de juta no processo de alcalinização com altos teores de 

hidróxido de sódio, tornando-o um processo muito destrutivo às fibras.  

O aumento das propriedades mecânicas dos compósitos modificados, comprova que 

com o tratamento alcalino há uma maior eficiência no mecanismo de transferência de tensão 

da matriz para as fibras. Pode-se inferir que o aumento da rugosidade superficial somado à 

maior concentração de grupos -OH livres (provenientes da celulose) promovam, 

respectivamente, maior adesão mecânica e química. 

 

5.3.3 Microestrutura de Fratura dos Compósitos 
 

Os compositos fraturados durante o ensaio mecanico na condição pós-fratura foram 

submetidos à observação em microscópio eletrônico de varredura. As Figuras 43(A) e 43(B) e 

figuras 43(C) e 43(D) apresentam a micrografia eletrônica de varredura selecionada da 

superfície de fratura por tração e flexão, respectivamente, para o composito 6J/5M com 31% 

(massa) de reforço de tecido de juta e malha de poliester como exemplo para explicar o 

comportamento da fratura deste composito.  

 

 

Figura 43: Micrografias MEV da superfície de fratura de tração (A e B) e flexao (C e D) selecionada dos 

compósitos 31%(Massa) 
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Com relação à análise microscópica das amostras foram observadas que em ambos os 

ensaios mecânicos apresentaram as seguintes características de dano conforme ilustrados nas 

figuras 43 (A, B, C e D) 

(a) - aglomeração de fibras de juta com pontas de fibras quebradas em função do 

alongamento do composito em carregamento; 

 (b) - arrancamento de fibras ou “pull out” ocasionado pela baixa aderencia do 

conjunto fibra- matriz; 

 (c) - presença de vazios ou bolhas de ar normalmente provocado durante processo de 

fabricação;  

(d) - presença de micro fratura adesiva ocasionando uma delaminação entre camadas 

fibra-matriz e por sua vez a falha do compósito.  

(e) - De uma forma geral as micro-fotografias, mostraram que o modo de falha é 

interfacial, mostrando assim uma deficiencia na aderencia fibra matriz, revelado neste caso, 

por nao haver vestígios de matriz revestindo a fibra. 

 

5.3.4. Análise de Absorção de Água dos Compósitos 

 

Foram realizados ensaios para a determinação da taxa de absorção relativa de água ou 

dos compositos quando imersos segundo a norma ASTM 570 [70], a fim de analisar o 

comportamento destes compósitos por período de aproximadamente 15 semanas que é um 

tempo estimado de saturação a água para materiais poliméricos. 

As características principais de absorção da água dos compósitos estudados, podem ser 

observadas através das curvas do perfil de absorção de água ilustradas na figura 44. 

Inicialmente apresentam comportamento linear e abrupto, entre as primeiras 24 horas e 

o fim da primeira semana, seguido por um decréscimo contínuo da taxa de absorção. Após 15 

semanas até que a proporção se mantenha quase constante, o que significa que está próxima 

da saturação. O composto que apresentou maior absorção de água foi o 7J/6M, uma média de 

4,83% de absorção. Observa se também que conforme aumenta o percentual de teor de 

tecidos nos compósitos, aumenta também a absorção de água destes compósitos. Este 

fenômeno pode ser explicado considerando as características de absorção de água pela fibra 

de juta que quando exposta à umidade, as fibras possam ser intumescidas e como resultado 

desse intumescimento das fibras, microfissuras na resina pode ter ocorrido, fazendo com que a 

água penetrasse de forma elevada 
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A penetração de umidade em materiais compósitos é parcialmente conduzida por 

difusão, o que envolve o transporte de moléculas de água para dentro da matriz e em alguns 

casos, até as fibras dilatam. A água pode difundir-se rapidamente para as microfissuras entre 

as cadeias de polímero de transporte capilar para os vazios e as falhas na interface entre a 

fibra e a matriz. Este fluxo capilar também conhecida como a absorção da água transporta 

água para o interior dos compósitos. Isso ocorre, normalmente ao longo da interface e tende a 

saturar se em um determinado período dependendo da natureza do material de reforço e da 

proporção utilizada [76].  

 
 

 

Figura44: Perfil de Absorção de Água 

 

5.4 Aplicações 

 

Os materiais compósitos foram introduzidos em projetos de engenharia na fabricação 

de peças destinadas a diversos setores industriais, particularmente as indústrias navais, 

automobilísticas, construção civil e aeroespacial. Como citado anteriormente o material 

desenvolvido nesta pesquisa, utilizando resíduos têxteis como elemento de reforço tem a 

possibilidade de atender a estas áreas desde que o projeto contemple estruturas de baixa e 

medias cargas visto que as fibras que fazem parte dos tecidos utilizados como reforços não 
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apresentam propriedades mecânicas de alto desempenho. Através dos compósitos 

desenvolvidos foram fabricadas algumas peças conforme pode se observar na figura 45:  

 

 

Figura 45: Produtos Fabricados c/ compósitos desenvolvidos  

 

A figura 45a: o material compósito desenvolvido foi utilizado na fabricação de uma pá 

eólica de 3,2 metros;  

A figura 45b: o material compósito desenvolvido foi utilizado na fabricação de uma 

bandeja para petiscos em forma de folha; 

A figura 45c: o material compósito desenvolvido foi utilizado na fabricação de uma 

parábola base de fixação dos espelhos do fogão solar;  

A figura 45d: o material compósito desenvolvido foi utilizado na fabricação de um 

para-lama de uma motocicleta. 
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CAPÍTULO 6 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa foi a fabricação de um composito polimerico e analisar as 

propriedades mecânicas para diferentes teores de reforço, com residuos texteis, assim como 

analisar o tratamento quimico da fibra de juta como reforço no compósito. Com base na 

análise dos resultados podemos concluir que: 

• As densidades dos compósitos desenvolvidos mostraram que com o aumento do 

teor de reforço aumentou também a densidade dos compósitos. As análises 

mostraram que houve uma pequena diferença entre os valores experimentais e 

teóricos calculados, isto decorre em função das variações naturais nas densidades 

das fibras de juta, nos erros de leituras dos experimentos, bem como do processo 

de fabricação dos compósitos; 

• As propriedades mecanicas de tração e flexão foram aumentadas pelo incremento 

de camadas de tecidos de juta e malha. O limite do teor de resíduo têxtil para o 

melhor desempenho mecânico do compósito analisado encontra-se na faixa de 

31% e 38% (m/m), onde foram melhoradas as tensões de rupturas à tração e flexão 

em 87% e 13% respectivamente, assim como também, houve uma melhora na 

rigidez do material quando comparados com a resina pura em 112% no modulo de 

tração e 55% no modulo de flexão; 

• As análises do MEV verificou que as fibras modificadas com NaOH apresentou 

superficie mais limpa e com maior rugosidade em comparação com as fibras não 

tratadas.Quanto ao comportamento da fratura investigado pelo MEV mostrou um 

extenso mecanismo de remoção da fibra sem rompimento (“pull out”) e a 

formação de microfraturas nos ensaios mecanicos de tração e de flexão revelando 

uma moderada aderencia na interface fibra matriz;  

• A análise de DRX das fibras de juta modificada, observou-se um aumento dos 

picos cristalinos da celulose evidenciando uma modificação na composição 

molecular da fibra de juta, através da remoção parcial/total de material como 
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lignina, hemicelulose, graxas e impurezas. Esse aspecto, promoveu um aumento na 

cristalinidade da fibra com valores entre 9,7% a 30,1%. 

• Na análise de FTIR observa-se que as fibras de juta tratadas superficialmente com 

hidróxido de sódio evidenciaram a não presença da banda em 1742 e 1253cm-1, 

que é referente ao estiramento do C=O e acetil da hemicelulose, respectivamente, 

ou seja, houve uma alteração evidenciando uma remoção da hemicelulose da fibra, 

uma vez que esta é solúvel a baixas concentrações de álcalis. 

• Com a análise dos dados de TG/DTG é possível verificar e concluir que com o 

tratamento térmico, as fibras tratadas quimicamente apresentaram menor 

percentual de perda de massa, apresentando assim maior estabilidade térmica.  

• O ensaio de absorção de água conclui-se que com o aumento do teor de reforço 

aumentou também o percentual de absorção de água do compósito. 

• Dentre os compósitos produzidos com tecido de juta quimicamente modificado, os 

que apresentaram uma melhor performance em relação aos compósitos não 

tratados foram os modificados com 5% de NaOH. Obtiveram um incremento entre 

9% e 15% na resistência a flexão e um incremento entre 19% e 27,8% no modulo 

de flexão. Com referência as propriedades de tração, obtiveram um aumento de 

valores de 5,9% e 11,8% na resistência e no modulo respectivamente. 

 

Pode-se concluir que o reaproveitamento do resíduo da indústria têxtil, como os 

tecidos de juta e tecidos de malha de poliéster, para o desenvolvimento de compósitos 

poliméricos, é viável. Estes novos compósitos poderão ser utilidades na indústria moveleira, 

automotiva, energia renováveis em estruturas de baixas e medias cargas, minimizando os 

problemas causados ao meio ambiente pelo acúmulo de resíduos têxteis e gerando 

desenvolvimento social. 
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