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RESUMO 

 

Observa-se, atualmente, a retomada de pesquisas, nos âmbitos nacional e 
internacional, que buscam materiais alternativos aos convencionalmente utilizados 
pela indústria, com destaque para os resíduos da biomassa, como as fibras e 
resinas vegetais, na busca por minimizar os problemas causados ao meio ambiente 
e substituir produtos nocivos ao ser humano. Esta pesquisa teve como objetivo 
principal confeccionar materiais compósitos com fibras da folha do abacaxizeiro, 
neste trabalho também denominada de PALF, e o poliuretano bi-componente 
derivado do óleo de mamona, destinados à produção de componentes 
arquitetônicos e mobiliários. Em relação ao abacaxizeiro, o Brasil é um dos maiores 
produtores e exportadores no cenário mundial, sendo que os estados da Paraíba e 
do Rio Grande do Norte estão entre os maiores produtores nacionais. Portanto, para 
o desenvolvimento desta pesquisa, procurou-se organizá-la em três etapas, Etapa I: 
Aprofundamento e atualização do conteúdo teórico e documental relacionado ao 
tema em estudo, e sistematização e análise do material coletado; Etapa II: 
Procedimento experimental – moldagem dos compósitos e realização dos ensaios; e 
Etapa III: Análise da viabilidade de uso dos compósitos para confecção de 
componentes arquitetônicos. Para a confecção dos compósitos foram consideradas 
quatro variações do teor de fibras – 0%, 15%, 30% e 40%. Após o processo de 
moldagem, que ocorreu por compressão e à temperatura ambiente, foram realizados 
os ensaios físicos – teor de umidade, absorção de água e inchamento em espessura 
–, ensaios mecânicos – flexão, tração e impacto – e análise térmica – TGA/DTA. 
Como resultados, deve-se apontar que se verificou uma crescente nos valores 
encontrados, quando considerados os teores de PALF nos compósitos, ou seja, 
compósitos com maiores quantidades de fibras apresentaram maiores resistências 
mecânicas, porém, maiores índices de retenção de umidade, absorção de água e 
inchamento em espessura. Os resultados dos ensaios mecânicos mostraram-se 
acima dos estipulados como mínimos pelas normativas e especificações técnicas 
analisadas, e aproximados das pesquisas correlatas, e os físicos atenderam aos 
valores definidos pelos documentos citados. A densidade dos compósitos variou 
entre 610 kg/m3 e 800 kg/m3, mostrando-se possível a classificação como painéis 
compósitos, conforme o documento ANSI A208.1/2006. Os compósitos com os 
teores de 30% e 40% de PALF foram os mais recomendados para uso na 
arquitetura. A modelagem paramétrica mostrou-se importante para enfatizar a 
possibilidade do uso de painéis compósitos de PALF e resina vegetal para a 
confecção de componentes arquitetônicos e mobiliários, confirmando a coerência da 
análise comparativa entre os resultados das caracterizações físicas e mecânicas, e 
as normativas vigentes nos âmbitos nacional e internacional para painéis 
compósitos. A partir do conteúdo exposto, pode-se destacar a abrangência de 
pesquisas relacionadas com o desenvolvimento de novas tecnologias e materiais 
alternativos, com foco da aplicação na arquitetura e engenharias. 
 
Palavras-chave: componentes arquitetônicos; fibra vegetal; painéis compósitos; 
materiais alternativos. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays is possible to observe the return of research, even in national or 
international context, that seeks alternative materials instead conventional ones, in 
industrial uses, with emphasis in biomass residue, as fibers and vegetal resin, 
looking to minimize the problems caused to natural environment and to substitute 
harmful products to human been. This research aims to produce composite materials 
with pineapple leaf fiber, designed in this work as PALF, and bi-component 
polyurethane derived from Castor Oil, destined to architectonical components and 
furniture production. Brazil is one of the biggest world producers and exporter of 
pineapple, and the states of Paraíba and Rio Grande do Norte are the largest 
producers in the country. So, to develop this work, the research was organized in 
three steps: Step I – Analysis of theoretical and documental contend related to study 
theme, and systematization and analysis of collected material; Step II – Experimental 
procedure: composite modelling and essay; Step III – Use viability analysis of 
composites to architectonical components manufacture. To produce these 
composites was tested four fiber concentrations variations, 0%, 15%, 30% and 40%. 
After modelling process, that was done by compression at room temperature, the 
physical essays was accomplished – humidity content, water absorption, and 
thickness grow; mechanical essays – flexion, tension, and impact – and thermal 
analysis – TGA/DTA. As results, must be said that the values increases when 
considered the PALF concentrations in composites, so, composites with bigger 
quantity of fibers shows better mechanical resistance, however, higher humidity 
content, water absorption and thickness grow. The results of mechanical essays are 
above of the minimal standards defined by technical specifications used, and very 
similar of the correlates researches; the physical essays comply with these standards 
mentioned. The composites varies from 610 kg/m3 to 800 kg/m3, showing to be 
possible to classify as composites panels, as standard ANSI A208.1/2006. The 
panels made with concentrations of 30% and 40% of PALF was the most appropriate 
for use in architecture. The parametrical modelling shows itself important to 
emphasize the possibility of the use of composite panels from PALF and Castor Oil 
to manufacture architectonical components and furniture, confirming the coherence 
of the comparative analysis between physical and mechanical results, the actual 
standards in national and international scenery for composites panels. Must be 
highlighted the extend of related researches with the develop of new technologies 
and alternative materials, aiming architectural and engineering applications. 
 
Keywords: architectonical components; vegetal fiber; composite panel; alternative 
materials. 
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INTRODUÇÃO 

 

A necessidade atual de um desenvolvimento tecnológico com menor impacto 

ambiental nas áreas de arquitetura e engenharias, destaca-se a partir de pesquisas 

voltadas à incorporação de matérias-primas alternativas às convencionalmente 

utilizadas pela indústria, como as provenientes da biomassa vegetal e das atividades 

agrícolas, florestais e agroalimentares, que podem ser adicionadas a materiais 

cerâmicos ou plásticos, produzindo compósitos com diversas finalidades, a exemplo 

de componentes arquitetônicos e mobiliário. Estas pesquisas podem estar 

relacionadas ao desenvolvimento de tecnologias e materiais inovadores, que mesmo 

quando incorporados pela indústria, inserem-se na temática da tecnologia 

apropriada e dos materiais alternativos.  

A cadeia produtiva de materiais e componentes arquitetônicos relaciona-se 

com um contexto que acompanha o crescimento e o desenvolvimento da indústria, e 

uma aceleração da urbanização. Alguns rebatimentos nas cidades, decorrentes 

deste processo, devem ser mencionados, como a segregação sócioespacial e o 

problema da moradia; e a poluição e deterioração do meio ambiente, que afetam de 

forma direta, a qualidade de vida da população. 

Existe uma estimativa, em nível mundial, de crescimento para a indústria de 

materiais de construção civil, de duas vezes e meia até o ano de 2050, com exceção 

dos países em desenvolvimento, cujo o aumento estimado é de aproximadamente 

três vezes e meia (AGOPYAN e JOHN, 2014).  

Atualmente, observa-se uma conscientização sobre os efeitos causados por 

esse crescimento, a partir do incentivo de ações mais econômicas e menos 

agressivas ao meio ambiente, como também menos nocivas ao ser humano. As 

primeiras medidas ocorreram no início da década de 1990, com pesquisas sobre a 

reciclagem e o reuso de materiais, e a redução do consumo de energia, que foram 

tomadas, preferencialmente, em países desenvolvidos.  

As áreas de arquitetura e engenharias apresentam capacidade de absorver 

novas tecnologias e novos materiais, produzidos e desenvolvidos a partir da 

utilização de matérias-primas naturais – como as fibras vegetais – e resíduos 

sólidos, também oriundos da própria construção civil. 
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Nos países em desenvolvimento, onde existe um déficit habitacional e uma 

escassez de edifícios para fins públicos – comerciais e industriais –, a aplicação 

desses materiais pode contribuir para acelerar a redução de edificações sem 

desempenho adequado – térmico, acústico e mecânico, por exemplo (AGOPYAN e 

JOHN, 2014). Portanto, considerando as políticas urbanas e suas dinâmicas, outro 

ponto importante em relação à aplicação de materiais dessa natureza pode 

relacionar-se com o problema habitacional, inclusive com estímulos a 

autoconstrução (KAMBLI e MATHAPATI, 2014; MANGAL et al., 2003). 

Neste contexto, podemos citar experimentações realizadas nos âmbitos 

nacional e internacional, tais como, o trabalho desenvolvido por Acácio Gil Borsói, 

em Jaboatão/PE, intitulado de “Cajueiro Seco”; os testes realizados por Paulo 

Magalhães, com a “Canela de Ema”, em Brasília/DF; pesquisadores em Cuba, que 

descobriram uma matéria-prima produzida com as cinzas do bagaço da cana de 

açúcar, que permite substituição parcial do cimento Portland; e o estímulo à 

autoconstrução em Burkina Faso, África, com o uso do adobe, pelo arquiteto 

Diébédo Francis Kéré. 

Quanto às fibras vegetais, pesquisas já desenvolvidas revelam algumas 

vantagens do seu uso como matéria-prima para a confecção de componentes de 

arquitetura e engenharias, tais como, provém de fontes renováveis e abundantes; 

são biodegradáveis; consomem uma quantidade menor de dióxido de carbono – CO2 

–, além de apresentarem neutralidade do mesmo, ou seja, o dióxido de carbono 

liberado durante a queima da fibra é igual ou menor à quantidade consumida para o 

seu crescimento; tem baixo custo de aquisição, em muitos casos as fibras vegetais 

surgem como resíduo da agricultura; apresentam bom desempenho mecânico, com 

destaque para a resistência à tração; promovem redução do consumo energético; 

causam menor desgaste nos equipamentos envolvidos no seu processamento; são 

atóxicas; e podem estimular empregos na área rural e a autoconstrução (BENÍTEZ 

et al., 2013; KU et al., 2011; PRADO e SPINACÉ, 2015). 

Um significativo gerador de fibras vegetais é a fruticultura, uma pesquisa 

divulgada por Mendes (2013), aponta que tende a ser grande o processamento 

industrial de frutas em países tropicais, e cita o Brasil como um produtor em 

potencial desse seguimento. Esta questão tem motivado discussões sobre o 



20 

 

descarte adequado dos resíduos sólidos gerados nessa atividade – cascas, coroas, 

folhas, etc. –, pois, dependendo da fruta, a produção de resíduos pode chegar a 

mais de cinquenta por cento da quantidade de matéria-prima inicial (SOUSA, 2009).   

Sendo esta pesquisa realizada nos estados da Paraíba e Rio Grande do 

Norte, região Nordeste do Brasil, realizou-se um levantamento das espécies 

vegetais mais cultivadas pelos agricultores locais. Desta forma, observou-se uma 

intensa produção do abacaxi, em que estes estados estão entre os maiores 

produtores do país, e o Brasil, um dos líderes mundiais em cultivo e exportação 

desse fruto.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, o estado 

da Paraíba, no ano de 2016, foi o segundo maior produtor do país, produzindo 

aproximadamente 280 mil frutos, em uma área de 9,43 hectares, como apresentado 

na Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Classificação dos principais estados produtores de abacaxi do Brasil – ano 2016. 
Classificação/estado Área (ha) Produção (mil frutos) 

1o Pará 13.42 412.10 

2o  Paraíba 9.43 283.36 

3o  Minas Gerais 7.91 251.42 

4o  Bahia 5.65 142.63 

5o  Amazonas 4.23 102.66 

6o  São Paulo 3.35 93.64 

7o  Rio de Janeiro 3.61 92.69 

8o  Tocantins 3.29 64.42 

9o  Rio Grande do Norte 2.42 63.09 

Fonte: IBGE (2016), adaptado pela autora (2018). 
 

No cenário mundial, o abacaxi ainda é cultivado na Ásia, África, Américas – 

Sul, Central e Norte – e Europa, sendo um dos frutos mais consumidos 

mundialmente, e Brasil, China, Costa Rica, Filipinas, Havaí, Índia e Tailândia, os 

seus maiores produtores (BENGOZI et al., 2007). 

Devido às características físicas das fibras das folhas do abacaxizeiro e o fato 

dele pertencer à família das bromeliáceas, verificou-se a existência de pesquisas 

sobre as suas propriedades físicas e mecânicas, tanto no âmbito nacional, quanto 

no âmbito internacional, tendo recebido as nomenclaturas de fibra da folha do 

abacaxizeiro – FFA – e pineapple leaf fiber – PALF –, respectivamente. 
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Essas pesquisas – tais como, Mangal et al. (2003); Chollakup et al. (2010); 

Amornsakchai e Kengkhetkit (2014), Bhagawan, Devi e Thomas (2011) e Gomes 

(2015) –, apontaram bom desempenho mecânico, boa condutividade térmica e 

resultados satisfatórios em conjunto com materiais poliméricos, como as resinas, 

para uso em materiais compósitos com aplicações na arquitetura e engenharias.  

A literatura aponta que quando as fibras vegetais são utilizadas em materiais 

compósitos com outras matérias-primas alternativas, forma-se uma classe especial 

de materiais chamada de “oko-composite”, isto é, um compósito formado por 

materiais derivados de fontes renováveis. Caso seja biodegradável tem-se o 

chamado “bio-composite” ou compósito biodegradável. Neste caso, além de 

biodegradável, a matéria-prima é também, geralmente, derivada da biomassa, como 

as resinas vegetais, a exemplo da derivada do óleo de mamona (SILVA, 2003; 

HARNNECKER, ROSA e LENZ, 2012).   

Sendo assim, outra classe de materiais estudada na atualidade são as 

resinas vegetais, por utilizarem matéria-prima menos poluente ao meio ambiente – 

tanto no processo de fabricação, quanto no seu ciclo de vida – e menos nocivas à 

população, como a resina bi-componente derivada do óleo de mamona, espécie 

vegetal comum no território brasileiro. 

À luz dessas reflexões, esta tese teve como objetivo geral, confeccionar 

materiais compósitos com a fibra da folha do abacaxizeiro, neste trabalho também 

denominada de PALF, e resina vegetal, a poliuretano bi-componente derivada do 

óleo de mamona, destinados à produção de componentes arquitetônicos e 

mobiliários. Para isto, os objetivos específicos foram: 

 

 Confeccionar os compósitos de acordo com normas técnicas vigentes e 

pesquisas científicas já relacionadas ao tema, e com os processos industriais 

adaptados ao ambiente laboratorial; 

 

 Utilizar a PALF “in natura” – sem tratamento –, e simplificar o processo de 

confecção dos compósitos; 
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 Realizar caracterizações física, mecânica e térmica dos compósitos, 

considerando parâmetros exigidos por normas técnicas vigentes para cada 

caso específico; 

 

 Analisar os resultados das caracterizações definidas para a tese e estudar as 

viabilidades e recomendações de uso para a confecção de componentes 

construtivos na arquitetura, a exemplo de painéis, forro e piso. 

 

Esta tese foi motivada, inicialmente, pela constatação de estudos acadêmicos 

em programas de pós-graduação – alguns absorvidos pela indústria, como a da 

construção civil, a automotiva e a têxtil –, que abordam a temática da inserção de 

novas tecnologias e novos materiais com foco nas matérias-primas naturais, a 

exemplo das fibras vegetais, considerando a redução dos impactos ambientais e a 

possibilidade de incorporação de novos materiais na arquitetura e engenharias. 

Outra motivação desta pesquisa, relaciona-se com os aspectos sociais, uma 

vez que o abacaxizeiro é considerado uma planta perene, e após produzir o abacaxi, 

o seu desenvolvimento é continuado através de uma gema de sua base, que cresce 

para produzir um novo fruto, sendo descartada, após a colheita, a parte da planta 

que contém as folhas. A extração da PALF pode atuar como uma fonte de renda 

secundária aos seus cultivadores, pois são, em maioria, pequenos agricultores ou 

cooperativas. 

Esta atividade já ocorre em alguns locais, como, no estado do Pará, o maior 

produtor nacional de abacaxi, em que a PALF é utilizada para a confecção de 

artesanato, como bolsa, tela e outros utensílios; e nas Filipinas, que fornece esta 

fibra para a indústria têxtil de grande porte, cuja finalidade é a produção de um couro 

ecológico utilizado na confecção de objetos como bolsas e sapatos de marcas 

internacionais como a Puma. 

Considerando a PALF, já foi mencionada a significativa produção do abacaxi 

nos âmbitos internacional, nacional e principalmente local, fator que demonstra a 

viabilidade de produção e fornecimento contínuos de matéria-prima. Não foram 

encontradas na arquitetura, aplicações de materiais ou componentes construtivos 

confeccionados com a combinação das matérias-primas supracitadas, apenas 
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estudos que relatam, de forma isolada, as suas características químicas, físicas e 

mecânicas. 

 Logo, além da Introdução e das Considerações Finais, esta tese está 

estruturada em quatro capítulos. O Capítulo I, refere-se ao Referencial Teórico, que 

aborda os temas e estudos científicos que fundamentaram esta pesquisa, 

particularmente, as etapas referentes ao procedimento experimental e à análise de 

viabilidade e recomendações de uso para a arquitetura.  

O Capítulo II apresenta as matérias-primas utilizadas e o procedimento 

experimental adotado, descrevendo as normas, os ensaios e os equipamentos 

utilizados, assim como os estudos correlatos que fundamentaram esta etapa do 

trabalho.  

Os Capítulos III e IV relacionam-se, respectivamente, com as caracterizações 

das matérias-primas e dos compósitos, a partir de um comparativo, para cada 

propriedade considerada, por meio de tabelas e gráficos; e com o estudo de 

viabilidade e recomendações de uso, que foram fundamentados pela análise de 

documentos normativos nos âmbitos internacional e nacional, de especificações 

técnicas de produtos inseridos no mercado, e de simulação computacional.  

Por fim, deve-se ressaltar que esta pesquisa se apresenta como uma ideia 

inovadora no campo de novas tecnologias e novos materiais a serem utilizados na 

arquitetura e engenharias, uma vez que objetiva o desenvolvimento de um novo 

material, composto por matérias-primas encontradas no território brasileiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 



25 

 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

O conteúdo deste Capítulo relaciona-se com os temas abordados nesta tese, 

sendo resultado de pesquisa bibliográfica e documental em fontes como livros 

específicos da área, periódicos, banco de dados – como portal da CAPES e Science 

Direct –, dissertações de mestrado, teses de doutorado, e em órgãos oficiais como 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  – EMBRAPA –, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE –, e Associação Brasileira de Materiais e Tecnologias 

Não-Convencionais – ABMTENC.  

 

1.1. Materiais de construção civil e a arquitetura 

 

A relação entre o desenvolvimento e uso dos materiais de construção civil e a 

arquitetura deve ser considerada uma das importantes contribuições da 

transformação do ambiente natural no ambiente construído, que pode ocorrer a 

partir de diversos fatores, sendo os principais: contexto histórico e/ou cultural, 

questões sociais, econômicas e/ou ambientais, e evoluções tecnológicas 

(AGOPYAN e JOHN, 2014).  

 Os primeiros materiais de construção foram empregados na arquitetura pelas 

civilizações pré-históricas, coletados no meio ambiente e utilizados em seu estado 

natural, como por exemplo, pedras, galhos e troncos de árvores, fibras vegetais, 

pele de animais e terra. Ao longo da história, o ser humano descobriu como modelá-

los e adaptá-los às suas necessidades cotidianas.  

 Andrade e Helene (2007) apontam algumas contribuições quanto à relação 

entre a arquitetura e os materiais construtivos. Segundo os autores, a primeira 

grande colaboração foi dada pela sociedade egípcia ao trabalhar a rocha como 

material de construção que proporcionou a execução de estruturas duráveis e 

estáveis. Outro acontecimento importante foi a descoberta do concreto romano 

durante a Roma Antiga, que consistia em uma mistura entre cal e rocha vulcânica, a 

qual possibilitou a construção de grandes obras de engenharia, também duráveis e 

estáveis. 
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Ainda de acordo com os autores referenciados, a relação entre a arquitetura e 

os materiais construtivos tem um momento importante no final do século XVIII e 

durante todo o século XIX, a partir do desenvolvimento de materiais artificiais e com 

caráter estrutural, a princípio o ferro, e em seguida o concreto de cimento Portland, 

que possibilitaram o desenvolvimento de novas formas de edificações, e 

relacionaram-se com as novas necessidades de um processo de modernização, 

propiciados pelo início da Revolução Industrial, em que novas técnicas e materiais 

foram desenvolvidos, e são aprimorados até a atualidade (HEWLETT, 1988).    

Em meados do século XVIII, a fundação da primeira escola de engenharia 

civil do mundo, a École dês Ponts et Chausées, localizada em Paris, definiu um novo 

momento na história da construção, com a formação especializada do engenheiro 

(FRAMPTON, 2008). Neste período, percebe-se que a concepção arquitetônica 

passou a ser determinada pela matéria e pela função das edificações. Como marcos 

desse recorte temporal na história da arquitetura, deve-se mencionar a execução da 

ponte do Brooklin – 1870 a 1883 –, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, suspensa 

por cabos de aço galvanizado; e a Torre Eiffel – 1887 a 1889 –, em Paris, na França, 

construída em aço estrutural e tecnologia dele decorrente (ANDRADE e HELENE, 

2007; FRAMPTON, 2008). 

Em relação ao concreto de cimento Portland, Andrade e Helene (2007) 

apontam que mesmo sendo o mais recente dos materiais de construção com caráter 

estrutural, sua descoberta no final do século XIX e seu intensivo uso durante o 

século XX, o transformaram no material mais consumido pelo homem depois da 

água, sendo em alguns países como Brasil, Argentina e Uruguai, o mais importante 

material estrutural de construção civil. 

 Le Corbusier (1994) apontou que em cinquenta anos o ferro e o cimento 

contribuíram com aquisições que são o índice de um grande poder de construção e 

de uma arquitetura cujo código foi transformado. Sendo assim, pode-se afirmar que 

as transformações nas construções do século XX, relacionam-se diretamente com 

os progressos técnicos dos materiais de construção.  

 Duarante o século XIX, houve, também, o desenvolvimento da indústria 

química, em que as resinas devem ser destacadas, impulsionando a produção dos 

materiais derivados da madeira, que compreendem uma série de produtos 
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elaborados a partir da desintegração da madeira – que pode ocorrer por diferentes 

processos – e posterior agregação, na maioria das vezes, através de ligação 

adesiva, que ocorre com a adição de resinas sintéticas e pressão a altas 

temperaturas para que a cura se efetue (IWAKARI, 2005).  

 A produção de compósitos derivados da madeira, ganhou impulso, em escala 

industrial, a partir de meados da década de 1940, após a Segunda Guerra Mundial, 

com destaque para as chapas aglomeradas, compensados e madeira laminada 

colada – MLC. Em alguns casos, como na Alemanha, surgiram, principalmente, para 

atender a uma necessidade gerada pela escassez e pelo encarecimento da madeira 

maciça, devido ao isolamento do país durante o período de guerra.  

 Esse fato pode ser considerado um grande avanço tecnológico, uma vez que 

transforma toras de madeira, em chapas de grandes dimensões, possibilitando um 

melhor aproveitamento, amenização das variações de dimensões da madeira 

maciça, redução do seu peso e custo, e otimização de propriedades isolantes 

térmicas e acústicas.  

 A demanda por esta categoria de material impulsionou o desenvolvimento 

tecnológico, e ocasionou o aparecimento de novos produtos no mercado 

internacional e nacional, devendo ser mencionadas as chapas de fibra de média 

densidade – MDF –, as chapas de fibras orientadas – OSB – e as chapas de 

partículas de média densidade – MDP (ABIMCI, 2013).  

Desse modo, como alternativa aos compósitos elaborados com materiais 

sintéticos, pode-se apontar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais 

derivados da madeira, utilizados na construção civil como elementos estruturais, 

vedação, forro e mobiliário (CORREIA, 2011).  

Outras considerações que devem ser feitas quanto à aplicação e 

desenvolvimento dos materiais de construção, relacionam-se com o 

aperfeiçoamento de tecnologias para os materiais artificiais, como a busca por 

materiais denominados de inteligentes – cujo termo em inglês é “smart materials” –, 

projetados para alcançar propriedades específicas cada vez mais superiores – 

térmicas, acústicas e mecânicas. 

Em muitos casos, é aplicada a nanotecnologia, produzindo os denominados 

nanomateriais. Os seus usos podem auxiliar, por exemplo, no desenvolvimento de 
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produtos com as seguintes características: alta durabilidade, resistência e dureza 

com ductilidade; multifuncionalidade, desempenho mecânico combinado às 

propriedades de isolamento/condutividade térmica, elétrica, magnética ou óptica; e, 

ativos/adaptativos com características programáveis – auto reparo e detectores, 

otimizando o consumo energético (GLEIZE, 2007).  

Outra discussão atual, relaciona-se com o novo paradigma de se gerar menos 

impacto ao meio ambiente, que vem contribuindo para um maior interesse na 

utilização de materiais alternativos aos convencionais, e impulsionando pesquisas 

que incorporam materiais locais, oriundos da natureza e provenientes de resíduos 

sólidos.  

 

1.2. Materiais alternativos de construção civil 

 

A evolução quanto ao uso e desenvolvimento dos materiais de construção 

civil e a sua relação com a arquitetura foram significantes para o crescimento da 

população urbana e, consequentemente, das cidades. Ao longo desse processo, o 

meio ambiente passou a ser gradativamente deteriorado e ameaçado pelos 

impactos ambientais gerados, uma vez que ao fenômeno da expansão urbana, está 

relacionado o crescimento do setor industrial (EL HANANDEH, GILBERT e LU, 

2017). 

Rocha (2008) evidencia alguns responsáveis pelos impactos ambientais, o 

intenso uso de materiais de construção, mão de obra, água e energia, a destinação 

dos resíduos sólidos e a disposição inadequada dos esgotos sanitários. Ainda 

coloca que o problema não é menor no meio rural, que abrange atividades 

agropecuárias, florestais e industriais, as quais geram grandes quantidades de 

resíduos poluentes.  

Beraldo e Freire (2013) apontam que o desenvolvimento econômico, 

impulsionado pela aplicação de conhecimentos científicos, proporcionou uma 

melhoria na qualidade de vida do ser humano. Contudo, o crescimento continuado 

da população urbana, que soma aproximadamente 85% da população mundial, 

levou o ser humano a uma proporcional crescente necessidade de moradias, 

resultando na insuficiência de habitações adequadas. 
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Os autores destacam a utilização de resíduos sólidos como fonte de matéria-

prima para a produção de novos materiais destinados à construção civil e rural, à 

fabricação de móveis, às obras de infraestrutura rural e urbana e à confecção de 

equipamentos para a criação de animais.  

Este fato, enquadra-se em um contexto de racionalização na produção da 

construção, o qual se deve considerar, a escolha das matérias-primas, o uso de 

fontes de energia, e o processo de fabricação e transporte de produtos (MESBAH, 

MOREL e WALKER, 2001).  

Outro ponto importante dessa temática é a tomada de decisões analisando as 

condicionantes ambientais locais, desde a concepção projetual, como sugerido por 

Holanda (1976), até a definição dos materiais que serão utilizados, a exemplo de 

produtos confeccionados com matérias-primas vernaculares, coletadas da natureza 

ou reutilizáveis. 

A proposta de reciclagem do resíduo sólido pode minimizar os efeitos 

negativos que surgem com a sua produção, o descarte inadequado no meio 

ambiente, o esgotamento das reservas de matérias-primas e dos custos com o seu 

armazenamento e transporte, e contribuir com soluções para a crescente demanda 

de moradias, buscando atender, principalmente, à população de baixa renda 

(AGOPYAN e JOHN, 2014). 

Estes fatos, enquadram-se na temática da tecnologia apropriada e dos 

materiais alternativos, os quais tem por base principal, serem oriundos da prática ou 

da teoria, resguardando as técnicas utilizadas pelos pequenos produtores, em 

grande parte rurais, e utilizando os recursos disponíveis por eles, com o objetivo de 

aumentar, de forma direta ou indireta, a utilidade da atividade econômica da família 

(BERALDO e FREIRE, 2013). 

Um documento intitulado “Teoria e práticas em construções sustentáveis no 

Brasil”, desenvolvido em 2010 pelos Governos Locais pela Sustentabilidade – ICLEI 

–, aponta a importância da racionalização dos processos de construção por meio da 

redução de insumos e resíduos sólidos, da otimização do deslocamento de produtos 

e pessoas, do consumo de recursos de fontes renováveis devidamente manejadas e 

da inovação tecnológica.   
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Portanto, a escolha do material alternativo deve ser condicionada à 

localização da propriedade e dos recursos naturais disponíveis. Beraldo e Freire 

(2013) apontam que a terra crua, o solo cimento, o bambu, as fibras vegetais e os 

resíduos industriais, de acordo com o local em que estão inseridos, podem ser 

classificados como materiais alternativos e utilizados em substituição total ou parcial 

aos materiais convencionalmente produzidos pela indústria. 

No contexto nacional, Araújo (2013) destaca algumas experimentações 

voltadas à racionalização da construção, como a pré-fabricação e o uso de matérias-

primas locais, que foram realizadas entre as décadas de 1960 e 1970, mencionadas 

adiante. 

O projeto “Cajueiro Seco”, idealizado pelo arquiteto Acácio Gil Borsói, no 

início da década de 1960, em Cajueiro Seco, Jaboatão/PE, propôs o uso de painéis 

de madeira pré-fabricados de taipa de pilão e feixes de sapé para a cobertura, 

sugerindo que a construção do conjunto fosse realizada em mutirão, e a gestão do 

empreendimento pela própria população. A proposta destacou-se pelo seu valor 

social e sua importância como fator de economia de material devido à racionalização 

da construção (BIERRENBACH, 2008). 

Uma experiência semelhante foi a de “Canela de Ema”, do arquiteto Paulo 

Magalhães, destinada a habitações que pudessem durar de 06 a 10 anos, para 

migrantes que chegavam aos arredores de Brasília. Propunha elementos pré-

moldados leves em concreto fibroso, composto por uma fibra da região do cerrado – 

denominada de Canela de Ema – areia e cimento, armado com bambu ao invés de 

ferro, que levava em consideração soluções empregadas nas autoconstruções. 

Outros trabalhos que merecem ressaltos são os projetos de Severiano Mário 

Porto no interior do Amazonas, utilizando madeira e materiais locais, com elementos 

construtivos pré-fabricados (ARAÚJO, 2013). 

No âmbito internacional, deve-se mencionar, como exemplo, a atuação 

profissional de Diébédo Francis Kéré, que utiliza a terra crua como condicionante 

projetual para solucionar, principalmente, demandas habitacionais e de 

equipamentos públicos, como hospitais e escolas, no país onde reside, Burkina 

Faso, África. O arquiteto defende o uso de materiais locais, naturais e 

biodegradáveis. 
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Deve-se citar, também, o projeto realizado em Cuba, que utiliza materiais 

alternativos para a construção de habitações de interesse social. O documento 

produzido pelo ICLEI (2010) aponta que devido aos furacões, diversos edifícios são 

afetados regularmente nesse país, e embora muitos cubanos sejam proprietários de 

suas casas, a reforma e a manutenção são dificultadas pela escassez de materiais, 

especialmente de cimento.  

O documento destaca o Centro de Investigação de Estruturas e Materiais – 

CIDEM –, que realiza em Cuba, desde 2003, pesquisas com materiais de construção 

alternativos, onde foi descoberta uma matéria-prima para substituir parcialmente o 

cimento, proporcionando um material de construção de baixo custo, um agente 

aglutinante denominado CP-40, produzido com as cinzas liberadas durante 

incineração do bagaço de cana-de-açúcar. As autoridades locais dão apoio e os 

bancos têm um sistema de empréstimos para que os residentes reconstruam suas 

habitações, na maior parte dos casos, em sistema de mutirão e autoconstrução. 

Este projeto foi vencedor, no ano de 2007, do “World Habitat Awards”, concurso 

promovido pelo “Building and Social Housing Foundation”. 

Outra aplicabilidade dos materiais alternativos foi destacada pela professora 

Lara Barbosa, da Universidade de São Paulo – USP – ao publicar, no ano de 2012, 

uma pesquisa sobre a confecção de abrigos temporários com caráter emergencial, 

evidenciando o potencial uso de matérias-primas provenientes do reuso de resíduos 

sólidos para essa finalidade. Dentro desse cenário, alguns casos podem ser 

exemplificados, como a produção do arquiteto Shigeru Ban, que utiliza a celulose em 

grande parte de seus projetos, a partir de rolos de papel prensado. O arquiteto 

iniciou a aplicação desse material em abrigos temporários, localizados em áreas 

devastadas por tragédias.  

 Deve-se ressaltar, que dentre as experiências e aplicações com materiais e 

sistemas construtivos, destaca-se o estudo de materiais compósitos, ou seja, 

misturas entre materiais com distintas naturezas. 
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1.3. Materiais compósitos 

 

Os compósitos podem ser definidos como materiais heterogêneos e 

multifásicos, resultantes da combinação de dois ou mais componentes insolúveis 

entre si, que diferem nas propriedades físicas e químicas de cada um, em que um 

dos componentes possui a função principal de resistência ao esforço – agente de 

reforço –, e o outro atua como meio de transferência das cargas do esforço – matriz 

(HULL, 1981). Esta classe de materiais possui a função de alcançar propriedades 

específicas superiores – como térmicas, acústicas e mecânicas –, as dos seus 

componentes, quando utilizados isoladamente, para formar um material de 

engenharia útil, conforme apontado na norma ASTM D3878-07 – American Society 

for Testing and Materials – ASTM (2007). A denominação destes materiais é 

diversificada, podendo ser tratados na literatura como compósitos, compostos ou 

conjugados (MANO, 1991).  

Quanto a utilização dos compósitos, pode-se colocar que os mesmos se 

fazem presente na história das mais diversas atividades das sociedades, a exemplo 

do uso de materiais vegetais na Muralha da China, dos tijolos reforçados com palha 

pelos egípcios e israelitas, e da inserção de colmos de bambu no reforço de adobe 

em paredes de habitações chinesas (KAW, 2006). Deve-se mencionar que no século 

XX, as fibras sintéticas de vidro, carbono e boro também foram amplamente 

empregadas na produção dessa classe de materiais (CALLISTER JR., 2003; 

FERNANDES, 2008; NOSSA, 2011).  

Em 1930 foram inseridos no comércio os primeiros compósitos modernos 

resultantes do reforço de matrizes poliméricas com fibras de vidro, cujas aplicações 

se concentraram na construção de barcos e aviões. No início da década de 1960, 

com a descoberta das fibras de boro e carbono, passaram a se destacar os 

compósitos com matrizes metálica e cerâmica, a exemplo do alumínio e óxido de 

sílica, respectivamente (CALLISTER JR., 2003). Estas fibras também foram 

incorporadas em matrizes poliméricas, conduzindo ao desenvolvimento de 

compósitos que atingiram o status de material estrutural. Esses novos materiais 

foram aplicados em diversas áreas, como nas indústrias de automóvel, aeroespacial 
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e aeronáutica – componentes de asas e caudas, e painéis interiores –, e desportiva 

– pranchas, raquetes e bicicletas, por exemplo (ATIKLER et al., 2006; HULL, 1981). 

O desenvolvimento de compósitos ao longo o século XX, especialmente no 

período da Segunda Guerra Mundial, foi de grande utilidade quando inseridos na 

construção civil, com destaque, como já mencionado, para o concreto de cimento 

Portland e para as chapas derivadas da madeira e matrizes poliméricas.  

As propriedades mecânicas dos compósitos dependem principalmente da 

interface entre o agente de reforço e a matriz, com ressaltos para a proporção entre 

os materiais, a geometria do agente de reforço, cujas principais são: partículas, 

fibras e lâminas, e a sua orientação (CALLISTER JR., 2003; CERCHIARO, 2010).  

De acordo com Mallick (1988), em geral, os agentes de reforço são os 

principais membros de transporte de cargas, enquanto a matriz os mantém na 

localização e direção desejada, agindo como um transportador de cargas e os 

protegendo de danos ambientais. A boa adesão entre o agente de reforço e a matriz 

em um compósito é um requisito fundamental para o aumento da resistência do 

material (ELAYPERUMAL e VENKATESHWARAN, 2012; GOHIL e SHAIKH, 2010). 

A Fig. 01 apresenta um esquema da classificação dos materiais compósitos 

conforme a geometria e a orientação do agente de reforço. 

 

Figura 01 – Esquema da classificação dos materiais compósitos conforme a geometria e orientação 
do agente de reforço. 

 
Fonte: Callister Jr. (2003), adaptado pela autora (2018). 

 

Um dos principais parâmetros utilizados para a classificação dos materiais 

compósitos é o tipo da matriz, que pode ser de natureza metálica, cerâmica ou 

polimérica (FERNANDES, 2008), como pode ser observado no esquema ilustrado 
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na Fig. 02. Alguns exemplos bastante difundidos na arquitetura e engenharia civil 

são as ligas metálicas – compósito metálico –, o concreto – compósito cerâmico – e 

as chapas derivadas da madeira – compósito polimérico. 

 

Figura 02 – Esquema da classificação dos materiais compósitos de acordo com a matriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pinheiro (2008), adaptado pela autora (2018). 
 

Quanto ao componente matricial de compósitos, os polímeros são os 

materiais mais utilizados, devido a sua leveza e facilidade de moldagem. Em relação 

ao peso, os compósitos poliméricos apresentam propriedades mecânicas 

específicas que podem exceder as dos metais (BHAGAWAN, DEVI E THOMAS, 

2011). Atualmente, a matriz polimérica apresenta potencial para inúmeras 

aplicações na indústria, com destaque para as resinas. 

 

1.3.1. As resinas como matrizes em compósitos 

 

As resinas são substâncias viscosas ou sólidas, sendo classificadas em 

sintéticas ou naturais. As resinas naturais são, comumente, extraídas de plantas, a 

exemplo do látex. As resinas sintéticas são produzidas em laboratório, a partir de 

matérias-primas como o petróleo e espécies vegetais. Algumas podem ser utilizadas 

sob a forma monocomponente – constituída por apenas uma parte –, ou bi-

componente – composta por duas partes, normalmente, um poliol e um pré-

polímero, que atua como catalizador. 

Essa classe de materiais é, ainda, dividida em termoplástica e termofixa, em 

que a diferença principal entre ambas se relaciona com a temperatura, as resinas 

termoplásticas possuem uma estrutura que amolece repetidamente quando 

aquecida e endurece quando resfriada (SHACKELFORD, 2005). Já as termofixas, 

POLIMÉRICA 

MATRIZES 

METÁLICA CERÂMICA 

TERMOPLÁSTICA TERMOFIXA 
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curam num estágio irreversível, permanecendo na mesma condição quando 

aquecidas, pois uma vez processadas não permitem fundir ou moldar, mesmo se 

houver ação da temperatura (MANO,1991). 

Alguns exemplos de resinas termofixas para incorporação em compósitos 

devem ser citadas: poliéster insaturadas, éster-vinilicas, epóxis, ureicas, fenólicas e 

poliuretanos. Na arquitetura, destacam-se os painéis derivados da madeira, que são 

produzidos com as resinas ureica e fenólica, definidas de acordo com a aplicação e 

a resistência do produto final, sendo estas, as primeiras resinas inseridas em escala 

industrial, durante a década de 1930 (CARRASCO, 1984). 

Com a Segunda Guerra Mundial, novas resinas foram desenvolvidas como o 

resorcinol-formaldeído, aplicadas em painéis com desempenho estrutural. 

Posteriormente, com a evolução da química das macromoléculas, uma variedade de 

adesivos foi produzida, como os poliuretanos. Atualmente, a indústria ampliou o 

campo de aplicação dos poliuretanos, principalmente, sob a forma de espumas 

flexíveis ou rígidas, com usos em painéis, assentos e para-choque de automóveis, 

assento de móveis, utensílios esportivos, adesivos, dentre outros (SILVA, 2003).  

Desta forma, pode-se colocar que as resinas possuem potencial de 

exercerem a função de matrizes em compósitos, porém, o processo de fabricação 

das mesmas e dos produtos confeccionados com elas, tendem a causar impactos 

ambientais e serem nocivos ao homem, pois, muitas emanam gases tóxicos e 

necessitam de elevada temperatura de cura, tornando o seu emprego problemático 

em países cujo controle ambiental é rigoroso (PETERSON, 1964). 

Uma abordagem contemporânea que considera a temática dos materiais 

alternativos, objetiva o desenvolvimento de novos agentes aglomerantes, como as 

resinas e adesivos poliméricos, buscando tecnologias e produtos menos agressivos 

que os convencionalmente produzidos pela indústria, como derivados de matérias-

primas vegetais, a exemplo da soja, milho, girassol, canola, amendoim, oliva e 

mamona (SILVA, 2003). Estudos apontam o potencial da resina derivada do óleo de 

mamona para o uso em vários ramos da indústria, como medicina, arquitetura e 

engenharias. 
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1.3.1.1. Resina poliuretano derivada do óleo de mamona – Riscinus Communis 

 

Na categoria das resinas, Silva (2003) aponta que os poliuretanos podem ser 

oriundos do petróleo ou fontes naturais, podendo ser utilizados como aglomerantes 

e revestimentos com excelente desempenho. 

Bradi et al. (2006) avaliaram a influência da mistura de óleo vegetal em matriz 

poliuretano na resistência mecânica de painéis de fibras de madeira. As análises 

realizadas possibilitaram concluir que é possível a utilização de misturas de óleo 

vegetal em matriz poliuretano na relação de 35%/65% – em massa – para confecção 

de painéis de fibras de madeira. 

 A resina poliuretano pode ser obtida do óleo de mamona, sendo denominada 

nacionalmente como resina derivada do óleo de mamona e, internacionalmente, 

como Castor Oil.  

A mamona – Riscinus Communis – é uma planta abundante no Brasil, e pode 

ser encontrada em regiões tropicais e subtropicais – com baixa umidade –, tendo 

como principais produtores, Brasil, China e Índia. O óleo de mamona é um recurso 

natural, renovável e um triglicerídeo natural – não alimentar – e com forma de líquido 

viscoso. Pode ser aplicado como matéria-prima para tinta, revestimento e 

lubrificante, e utilizado para sintetizar resinas (MILANESE, 2008). 

Sendo assim, foram identificados estudos na área das resinas derivadas de 

materiais naturais, como a poliuretano derivada do óleo de mamona – Riscinus 

Communis –, desenvolvida e estudada no Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo – USP. Jesus (2005) coloca que a mesma possui boa resistência à ação 

da água e raios ultravioleta, e é 80% biodegradável. 

Deve-se destacar que esta resina possui cura em temperatura ambiente, que 

pode ser acelerada e otimizada com temperaturas de 60oC a 100oC, ou seja, 

menores que as tradicionais (SILVA, 2003).  

Ao longo do processo de desenvolvimento científico do poliuretano derivado 

do óleo de mamona, vários estudos de caso foram efetuados, com ressaltos para a 

área médica, como confecção de próteses para substituir ossos nas mandíbulas, no 

crânio e na face ou, ainda, como suportes na coluna cervical, nos globos oculares e 

nas gengivas (CANGEMI, CLARO e SANTOS, 2006). Observou-se, também, 
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pesquisas relacionadas com materiais construtivos, como compósitos com fibras 

vegetais como agentes de reforço.  

Dias et al. (2005) utilizaram a resina poliuretano derivada do óleo de mamona 

em chapas de partículas de madeira, e analisaram o efeito da temperatura de 

prensagem, considerando a temperaturas de 60oC e 90oC. Concluiu que as chapas 

prensadas a 60oC tornaram-se mais resistentes aos ensaios de módulo de ruptura – 

MOR –, módulo de elasticidade – MOE – e tração paralela – TP. 

Santos (2013) apresenta um estudo da viabilidade de produção e avaliação 

de painéis de fibra de curauá – Ananas Erectifolius –, sem e com resíduos de 

madeiras Amazônicas, produzidos a uma temperatura de 100oC, com resina 

poliuretano à base de óleo de mamona. Para o estudo foram realizados os ensaios 

de flexão estática, tração perpendicular e arrancamento de parafuso de superfície, 

de acordo com a norma NBR 14810-2 (ABNT, 2003). Os resultados obtidos apontam 

que os painéis apresentaram boas propriedades físico-mecânicas, estando de 

acordo com a norma brasileira. 

 Silva (2003) desenvolveu um compósito formado por resina poliuretano 

derivada do óleo de mamona – a temperatura ambiente – e fibras de sisal e coco. O 

processamento foi realizado utilizando-se a moldagem por compressão e a 

caracterização compreendeu os seguintes ensaios: tração, flexão, impacto, 

tenacidade à fratura e absorção de água. 

Segundo Silva et al. (2009) com as novas exigências legislativas e maior 

conscientização dos consumidores, os compósitos naturais são objetos de estudo 

buscando alternativas aos de fibras sintéticas e resinas derivadas do petróleo. 

 

1.3.2. As fibras como agente de reforço em compósitos poliméricos 

 

O uso de fibras como agente de reforço, especialmente em compósitos 

poliméricos, é bastante estudado devido às características que são vantajosas para 

a indústria, sendo o aumento na resistência mecânica e a redução na densidade do 

produto final, alguns dos fatores mais considerados (BENÍTEZ et al., 2013; KU et al., 

2011).  
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Deve-se mencionar que a forma como as fibras são arranjadas exerce 

influência sobre a resistência mecânica e outras propriedades do material, podendo 

ocorrer, quanto à disposição no compósito: alinhadas ou contínuas, aleatórias ou 

descontínuas, e tecido tramado; e quanto ao comprimento: curtas e longas 

(MATTHEWS e RAWLINGS, 1994; NETO e PARDINI, 2006 apud SANTOS, 2013), 

como ilustrado na Fig. 03.  

 

Figura 03 – Esquema da orientação de fibras em compósitos.  

 
 

Fonte: Mathews e Rawlings (1994). 
Legenda: a) partículas aleatórias; b) fibras descontínuas unidirecionais; c) fibras descontínuas 

aleatórias; d) fibras contínuas unidirecionais 

 

As fibras podem ser classificadas como natural – de origem animal, mineral 

ou vegetal – ou sintética (MARINELLI, et al., 2008). Em relação às sintéticas, as 

mais utilizadas são carbono, boro e vidro, porém, devido ao alto custo de fabricação, 

possuem o uso limitado à produção de compósitos de elevada exigência estrutural 

(CALLISTER JR., 2003). Outro fator que deve ser apontado é que o uso excessivo 

destes materiais tem originado sérios problemas ambientais, pois apresentam uma 

baixa biodegradabilidade, resultante da sua origem fóssil (FENGEL e WEGENER, 

1989). 

Na construção civil, o uso de materiais confeccionados com fibras está se 

ampliando rapidamente, devido, principalmente, ao seu comportamento mecânico. O 

seu emprego na arquitetura e engenharias só ocorreu de forma mais generalizada, 

no início do século XX, quando o material compósito cimento/amianto passou a ser 

produzido em escala industrial. Contudo, a partir da década de 1960 foram 

constatados problemas de saúde provocados pelo uso das fibras de amianto – 

substituídas pela polpa de celulose –, o que impulsionou estudos de novos materiais 

            a)                               b)                              c)                              d) 
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e matérias primas, tais como, fibras de aço, vidro, plástico, boro, carbono e vegetais 

(AGOPYAN e SAVASTANO JR., 2007). 

Os autores ainda mencionam que considerando os compósitos poliméricos, 

as fibras possuem resistência mecânica superior às matrizes. Sendo assim, para se 

obter compósitos com desempenhos mecânicos elevados, procura-se inserir o 

máximo de fibras. No caso das fibras vegetais, o custo das fibras é inferior ao da 

matriz, portanto, o máximo de fibras tende a reduzir o custo do compósito. 

Nesse contexto, uma das características mais destacadas pelos 

pesquisadores, que torna a fibra vegetal competitiva em relação à fibra sintética, é a 

sua baixa densidade – cerca de duas vezes inferior à da fibra de vidro, por exemplo 

–, que associada à sua natureza não abrasiva, permite a incorporação de uma maior 

fração de reforço no material, conduzindo a obtenção de propriedades mecânicas 

superiores, e compondo produtos mais leves (FALK et al., 2003).   

Além disso, Alexandre (2005) avaliou que as fibras vegetais, em geral, podem 

resistir a temperaturas de até 200oC, sem perdas significativas das principais 

propriedades mecânicas. Ainda destaca que devido aos vazios existentes em sua 

estrutura física, possui predisposição para o isolamento acústico. Essas fibras em 

comparação com as fibras de vidro, por exemplo, são muito eficientes como 

isolantes térmicos e acústicos, apresentando potencial para o reforço de compósitos 

(ELAYAPERUMAL e VENKATESHWARAN, 2012). 

As fibras vegetais ou lignocelulósicas podem ser extraídas de diversas 

regiões das plantas, tais como: caule – ex. juta, banana, linho, cânhamo, kenaf, rami 

e malva; folha – ex. abacaxi, sisal, henequém e curauá; e fruto ou semente – ex. 

algodão, mamona, coco e açaí. Muitas delas já são utilizadas em materiais 

compósitos, apresentando propriedades mecânicas elevadas quando utilizadas 

como reforço em resinas poliméricas (RWAWIIREE, OKELLO e HABBI, 2014). 

Considerando essa questão, Bhagawan, Devi e Thomas (2011) e Nóbrega 

(2007) apontam que quase todas as fibras vegetais podem ser aplicadas como 

agente de reforço em matriz polimérica. Porém, as fibras das folhas são as mais 

empregadas, pois, em geral, elas são mais resistentes do que as fibras do caule. As 

fibras das folhas geralmente são conhecidas como fibras duras enquanto as fibras 

do caule são conhecidas como fibras macias.  
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Todavia, devido as ligações de hidrogênio, considerando sua composição 

química, as fibras vegetais são de natureza hidrófila, sendo considerado o maior 

problema das fibras vegetais quando utilizadas como reforço em compósitos 

poliméricos, pois são imcompatíveis com a maioria dos polímeros, que são 

hidrofóbicos. Sua natureza hidrófila influência as propriedades mecânicas e físicas 

das fibras e, consequentemente, dos compósitos que as utilizam. Por outro lado, sua 

natureza rica em hidroxilas sugere que elas são particularmente úteis em sistemas 

termorrígidos, como o poliuretano (SILVA, 2003). 

As fibras vegetais são compostas basicamente por três componentes: 

celulose, lignina (L) e poliose (P), este último também conhecido como hemicelulose 

(RONG et al., 2001; ROWELL, 1997). Quanto a estrutura, estas fibras são 

constituídas por um conjunto de filamentos individuais – microfibrilas –, formadas por 

fibrilas e unidas por espécies químicas orgânicas não cristalinas: as ligninas e as 

hemiceluloses. As fibrilas se orientam em ângulos distintos, unindo-se e formando as 

diversas camadas que compõem a macrofibra, conforme a Fig. 04 (FENGEL e 

WEGENER, 1989; AMICO, SYDENSTRICKER e TANOBE, 2005; PINTO, 2008).  

 

Figura 04 – Ilustração da constituição estrutural de uma fibra vegetal. 

 
Fonte: Rong et al. (2001). 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que cada fibra é, em essência, um compósito 

no qual as rígidas microfibrilas de celulose estão envolvidas por uma matriz de 

lignina e hemicelulose. A lignina atua como o material de cimentação, unindo as 

microfibrilas e a hemicelulose como interface entre a microfibrila e a lignina, como 

ilustrado na Fig. 05 (FENGEL e WEGENER, 1989; PINTO, 2008). Nascimento 
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(2009) ainda aponta que as fibras vegetais normalmente não possuem propriedades 

uniformes, apresentam, ao contrário, grandes variações nos valores de suas 

propriedades relacionadas a seus constituintes celulose, hemicelulose e lignina. 

 

Figura 05 – Ilustração da associação dos componentes da parede celular. 

 
Fonte: Fengel e Wegner (1989). 

Legenda: a) vista de um corte transversal; b) vista de um corte tangencial, L-P indica ligações lignina-
polioses 

 

As fibras lignocelulósicas são tradicionalmente utilizadas para a produção de 

fios, cordas, sacarias, mantas, tapetes, tecidos e artefatos de decoração. Na 

atualidade, os compósitos formados por matrizes poliméricas e fibras vegetais 

constituem uma das maiores áreas de pesquisa desta classe de materiais. Esse 

interesse intensificou-se no inicio da década de 1990, devido às exigências das 

autoridades legislativas quanto ao uso intenso da madeira, ao destino final das fibras 

sintéticas e resinas derivadas do petróleo, e a uma maior conscientização dos 

consumidores quanto à necessidade de preservação do meio ambiente e das fontes 

naturais (BENINI, 2015; FENGEL e WEGENER, 1989). 

Nesse contexto, observa-se uma preocupação crescente por parte das 

indústrias no sentido de utilizar produtos mais econômicos e métodos inovadores, 

que buscam causar menos impacto ao meio ambiente (IWAKARI, 2005). Alexandre 

(2005) menciona que um dos exemplos atuais são as montadoras de automóveis, 

possuindo como meta o financiamento de pesquisas direcionadas para a utilização 

de fibras vegetais, em alternativa às espumas e fibras sintéticas, que por sua vez, 

são oriundas de recursos não renováveis e de alto custo de produção. Silva (2003) 

coloca que empresas internacionais, como a Mercedes Benz, na Alemanha, utilizam, 

       a)                                                         b) 

 

a)  
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em veículos de primeira linha, estofamentos com fibras vegetais, e investem em 

estudos sobre os denominados bioplásticos. 

A reportagem intitulada de “Um carro feito de plantas?” divulgada pela revista 

Época Negócios – versão online –, em 02/04/2009, apontou modelos de automóveis 

onde foi utilizada, em peças, como a tampa do porta-malas e o teto, a fibra da folha 

de uma espécie vegetal chamada curauá – Ananas Erectifolius –, planta típica da 

Amazônia Paraense, pertencente à família do abacaxizeiro – Ananas Comosus – 

cultivado na região Nordeste, como uma forma de reduzir o impacto ao meio 

ambiente.   

Segundo Silva et al. (2009), o uso de fibras vegetais na indústria 

automobilística, além de substituir recursos não renováveis, possibilita a fabricação 

de peças mais leves e seguras, uma vez que esses materiais não geram arestas 

cortantes ao serem rompidos e não emitem gases tóxicos durante o uso e o 

processo de fabricação (ATIKLER et al., 2006). Estes aspectos podem ser 

importantes para a arquitetura e engenharias em geral. 

Pode-se apontar o aumento de pesquisas que utilizam matérias-primas 

vegetais como componentes de compósitos, sendo que o uso e o estudo de fibras 

vegetais em materiais direcionados à arquitetura e engenharias têm recebido 

bastante visibilidade na atualidade, tanto no campo acadêmico, quanto no industrial, 

uma espécie que apresenta potencial, é o abacaxizeiro, planta cultivada em diversos 

países. 

 

1.3.2.1. A fibra da folha do abacaxizeiro – Ananas Comosus 

 

O abacaxizeiro – Ananas Comosus – é uma planta tropical originária de 

regiões de clima quente e seco ou de pluviometria irregular, e pertence à família 

Bromeliáceae, com variedades tipo Pérola, Smooth Cayenne, Perolera e Primavera. 

Normalmente, as bromeliáceas são plantas muito resistentes, sobrevivem desde 

zonas desérticas até as mais úmidas, são constituídas por folhas longas, rígidas e 

fibrosas, e os frutos, em geral, apresentam-se em forma de baga ou cápsula 

(AQUINO, 2006).  
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A planta necessita de 200 dias ou de 12 a 30 meses em média para frutificar, 

e é propagada vegetativamente por meio de mudas produzidas pela própria planta. 

É uma planta herbácea e compõe-se de um caule – talo – curto e grosso, em cuja 

volta crescem entre 70 e 80 folhas em forma de calha, estreitas e rígidas, que 

podem atingir até 1,50 metros de comprimento, sendo o seu fruto, o abacaxi, como 

ilustrado na Fig. 06.  

 

Figuras 06 – Plantação de abacaxi, com indicação do comprimento das folhas do abacaxizeiro. 

  
Fonte: www.meioambientério.com.  

 

O abacaxizeiro pode ser plantado em sistemas de fileiras simples, duplas, 

triplas, quádruplas e quíntuplas. As mais comuns são as fileiras simples e duplas. A 

fileira simples facilita os tratos com variedades espinhosas, já a dupla abriga o maior 

númeo de unidades por área, promovendo melhor sustentação das plantas 

(AQUINO, 2006). 

O abacaxi é utilizado para o consumo “in natura”, e na indústria, para a 

produção de sucos e frutos em calda. Em alguns países, como Índia e Filipinas, é 

realizada a extração das fibras das folhas do abacaxizeiro. Na Índia são usadas para 

a fabricação de fios e tecidos e em produtos de artesanato. Nas Filipinas são 

matéria-prima para forros de roupas – como camisa e bermuda –, esteiras, 

capachos, bolsas, cobertor e material isolante térmico e acústico (MUKHERJEE e 

SATYANARAYANA, 1986).   

De acordo com Aquino (2006), a fibra da folha do abacaxizeiro pode ser 

extraída manualmente ou mecanicamente. O processo manual consiste em 

mergulhar as fibras na água – por aproximadamente 18 dias –, e depois 

manualmente raspá-las com o auxílio de uma pequena faca ou pedaço de cerâmica. 

0,80 a 1,50 m 
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Já o processo mecânico é realizado com uma máquina desfibradeira que funciona 

de acordo com os princípios de uma máquina de sisal. 

Quanto à extração de fibras da folha do abacaxizeiro, Alexandre (2005) 

realizou cálculos estimativos da quantidade de folhas, massa de folhas e massa de 

fibras, por hectare, considerando produção do Rio Grande do Norte, conforme 

Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Cálculos estimativos. 

Características Quantitativo 

Sistema de plantio (cm) 90 x 30 (fileira simples) 

Plantas (quantidade/ha) 37.000 

Folhas (quantidade/ha) 1.320.000 

Massa de folhas (kg/ha) 85.000 

Massa de fibras (kg/ha) 2.146 

Fonte: Alexandre (2005), adaptado pela autora (2008). 

 

Quanto a planta, a fibra da folha do abacaxizeiro possui excelentes 

propriedades mecânicas. As propriedades da fibra variam de acordo com o aspecto 

dimensional, comprimento e espessura ou diâmetro, idade e tipo de folhas 

(CORREIA, 2011; MANGAL et al., 2003). Algumas características e propriedades da 

PALF “in natura” são mostradas na Tabela 03. 

 

Tabela 03 – Características e propriedades da fibra da folha do abacaxizeiro “in natura”. 

Características Propriedades 

Comprimento Fibra técnica de 50 a 120 cm 

Diâmetro 105 µm 

Pureza Ótima 

Cor Branca-creme 

Brilho Superfície lustrosa 

Superfície da fibra Lisa 

Toque Macio (fibra macia) 

Teste de combustão Chama amarela, rápida, cheiro de papel queimado 

Comportamento a ácidos Muito sensível 

Densidade 1,44g/cm3 

Higroscopicidade 11% 

Tingibilidade Ótima: cores claras e luminosas  

Fonte: Mukherjee e Satyanarayana (1986). 

 

Uma aplicação recente dessas fibras é a sua utilização na indústria têxtil, a 

partir de um tecido conhecido como Piñatex, que compreende um couro ecológico. 

O produto foi divulgado em março de 2015 e surgiu como resultado de um trabalho 
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da pesquisadora espanhola Carmen Hijosa, que atuou como consultora na indústria 

de artigos de couro das Filipinas. Para transformar o produto em uma matéria-prima, 

ela recebeu apoio da Royal College of Art, em Londres, que fez uma parceria com 

empresas como a Puma.  

 

1.4. Materiais compósitos reforçados por fibras vegetais  

 

Dentre os compósitos utilizados atualmente, destacam-se aqueles que usam 

as fibras vegetais como agentes de reforço. Desta forma, a maioria das pesquisas 

sobre compósitos poliméricos reforçados por fibras vegetais investigam as 

propriedades mecânicas em função da fração volumétrica das matérias-primas e 

comprimento da fibra (ABDUL, JAWAID, e KHALIL, 2011). Neste contexto, verificou-

se que a grande maioria das fibras vegetais possui uma composição química similar 

à da madeira, resultando, portanto, em propriedades físico-mecânicas aproximadas. 

 Sendo assim, diversos trabalhos foram desenvolvidos com o intuito de 

analisar a viabilidade do uso das fibras vegetais na produção de compósitos, e de 

acordo com Santiago (2007), a tendência é que essa demanda cresça, devido ao 

aumento do custo da madeira, à redução da oferta de madeiras nativas comerciais e 

de reflorestamento, e a abundância de espécies que possibilitem a extração de 

fibras vegetais. 

 Quanto aos estudos analisados, foram verificadas algumas características 

padrões para o desenvolvimento de compósitos com fibras vegetais, como a 

determinação das propriedades e dos ensaios físicos e mecânicos mais realizados, 

assim como a orientação e a fração volumétrica do agente de reforço. Outras duas 

características importantes quanto ao uso de fibras vegetais na fabricação de 

compósitos, com foco na construção civil, são as condutividades térmica e acústica. 

Algumas pesquisas estão citadas a seguir. 

Kalam e Paramasivam (1974) investigaram a viabilidade do desenvolvimento 

de compósitos poliméricos, com tendência a baixo custo, reforçados com fibras de 

sisal, e estudaram os distintos comprimentos de fibras curtas, cortadas nas 

dimensões de 5mm a 75mm, concluindo que quanto maior o comprimento das 
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fibras, a transferência de tensões torna-se mais eficiente, obtendo-se compósitos 

com resistência mecânica mais elevada.  

Neelakantan, Pothan e Thomas (1997) pesquisaram fibras curtas de banana 

em compósitos de matriz de poliéster com tamanhos de 10mm, 20mm, 30mm e 

40mm, enquanto que os percentuais volumétricos de fibras estudados foram 10%, 

20%, 30% e 40%. A resistência à tração tendeu a aumentar com o maior volume de 

fibras, atingindo seu máximo em 40%. O maior valor para resistência à tração foi 

obtido com a fibra cortada em 30mm. Assim como à resistência à tração, a fração 

volumétrica de 40% de fibras apresentou melhor resultado para a resistência à 

flexão.  

Carvalho, Joseph e Medeiros (1999) analisaram compósitos de matriz 

poliéster reforçados por fibras curtas de sisal, em função do comprimento, fração 

volumétrica e orientação das fibras. Os resultados mostraram que a resistência à 

tração cresceu com o aumento do comprimento das fibras – 5mm a 45mm –, atingiu 

um limite máximo – 45mm a 55mm –, e então decresceu – 55mm a 75mm. 

Perceberam, ainda, que a resistência à tração dos compósitos aumentou com o teor 

de fibras até 50%, e a partir de então, tendeu a decrescer.  

Al-Sulaiman (2002) estudou compósitos de matriz fenólica reforçados com 

fibras das folhas de palma, analisando o comprimento e a orientação das mesmas, 

concluiu que o compósito com as fibras longas – 300mm –, obteve valores de 

resistência à flexão e à tração maiores que as madeiras em geral, e com uma 

resistência à tração comparável com o alumínio comercial. A média da resistência à 

tração alcançou 152,3MPa para as fibras unidirecionais e, 62,6MPa e 24,3Mpa para 

fibras médias e curtas, respectivamente. Concluiu, também, que o aumento da 

resistência à flexão é diretamente proporcional ao comprimento da fibra.   

De Rosa, Santulli e Sarasini (2009) estudaram compósitos de resina epóxi 

com fibras de linho curtas e aleatórias, e longas e unidirecionais. As fibras curtas – 

20mm – foram dispostas aleatoriamente no molde e a resina vazada sobre elas.  As 

fibras majoritariamente unidirecionais foram alinhadas manualmente e a resina, 

também, vazada sobre elas. A cura ocorreu em temperatura ambiente por 24h e 

uma pós cura realizada a 70ºC por 24h. Os compósitos reforçados com as fibras 

alinhadas majoritariamente unidirecionalmente obtiveram maiores resistências à 
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tração e à flexão. Houve um aumento de 25% na resistência à tração e de 32% na 

resistência à flexão quando comparado com a resina pura. Segundo os autores, este 

é um resultado esperado, uma vez que o comprimento e a orientação das fibras 

influenciam no comportamento mecânico dos compósitos.  

Boopalan, Niranjanaa e Umapathy (2013) pesquisaram um compósito 

formado por fibras de banana e juta, e resina epóxi. Para isto, foram fabricados 

compósitos somente com fibras de juta, com 50% juta e 50% banana, com 75% juta 

e 25% banana, com 25% juta e 75% banana, e somente com fibras de banana. Os 

melhores resultados obtidos foram para compósitos com fração volumétrica de 

50%/50% de juta e banana. A adição da fibra de banana no compósito acarretou em 

um aumento de 17% na resistência à tração, 4,3% na flexão e 35,5% no impacto. 

Indira, Parameswaranpilla e Thomas (2013) estudaram as propriedades 

mecânicas de compósitos fabricados com fibras de banana e fenol-formaldeído, 

utilizando duas técnicas diferentes de moldagem, compactação e transferência de 

resina para o molde, e analisando diferentes comprimentos de fibras – 10mm, 

20mm, 30mm e 40mm, em frações volumétricas de 10%, 20%, 30%, 40% e 50%. Os 

melhores resultados obtidos foram para o tamanho de fibra com 30mm e com 40% 

de volume de fibras, sendo semelhantes nos dois métodos de fabricação dos 

compósitos. A compactação consistiu em distribuir as fibras sobre o molde, depositar 

a resina sobre elas e pressionar o compósito por um período de 20 minutos sob 

pressão de 1kg/cm³. O resultado para as fibras de 30mm com fração volumétrica de 

30% foi de 20MPa para resistência à tração, e 24MPa com 40% de fração 

volumétrica. Na resistência à flexão foi de 41MPa para 30%, e de 41MPa para 40%, 

evidenciando uma semelhança nos resultados das frações volumétricas de 30% e 

40% de fibras. 

Ferreira (2004) considerou o uso do compósito fibra de coco/látex como 

isolante térmico em coberturas, atestando a viabilidade desta aplicabilidade. 

Mangal et al. (2003) estudaram as propriedades térmicas da fibra da folha do 

abacaxizeiro como agente de reforço em compósitos poliméricos, e observaram a 

redução na condutividade térmica, com o aumento da proporção de fibras em 

relação a quantidade de adesivo – nesse caso, o fenol-formaldeído. Ainda afirmaram 
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que esta fibra suporta temperaturas de até 250oC, estando acima da média, quando 

relacionada às fibras vegetais em geral. 

Alexandre (2005) testou a fibra da folha do abacaxizeiro combinada com 

resina de poliéster, concluindo que a fibra é estável até 250oC e possui propriedades 

físicas e mecânicas que possibilitam a aplicação como reforço em compósitos 

poliméricos direcionados às indústrias das engenharias mecânica e civil. 
Correia (2011) investigou a combinação das fibras da folha do abacaxizeiro e 

do agave, individualmente, com o caulim, e comparou os dois resultados. O autor 

destaca que a primeira fibra apresentou melhor estabilidade térmica. Os resultados 

para as propriedades mecânicas, módulo de ruptura – MOR –, módulo de 

elasticidade – MOE – e tração paralela – TP –, foram aproximados nos dois casos 

avaliados. Um ponto importante da pesquisa foi a metodologia aplicada para a 

caracterização das fibras vegetais, em que se investigou os seguintes aspectos: 

diâmetro fibrilar; comprimento; teor de umidade; densidade; absorção de água, e 

teores de Celulose – C –, Hemicelulose – H –, e Lignina – L. 
Chollakup et al. (2010) avaliaram a fibra da folha do abacaxizeiro 

considerando os efeitos de diferentes comprimentos – fibras curtas e longas – e dos 

teores – 0 a 25% – de fibras para reforço em poliolefinas. Os resultados mostraram 

que a resistência à tração dos compósitos aumentou quando a fração volumétrica da 

fibra foi aumentada. Observou-se que os compósitos contendo fibras longas eram 

mais fortes do que os compósitos com fibras curtas, conforme determinado pelo 

ensaio de resistência à tração. Um estudo MEV sobre a superfície fraturada à 

tração, confirmou a dispersão homogênea das fibras longas nas matrizes 

poliméricas, melhor que das fibras curtas. O arranjo unidireccional das fibras longas 

proporcionou boa ligação interfacial entre a fibra e o polímero, que foi um fator 

crucial na obtenção de compósitos com resistencias mais elevadas. 

Amornsakchai e Kengkhetkit (2014) investigaram compósitos de polipropileno 

– PP – e PALF, para tanto, as folhas dos abacaxizeiros foram coletadas em Uthai 

Thani – Tailândia –, extraídas mecanicamente e cortadas na dimensão de 5mm. 

Quanto aos teores de PALF utilizados para confecção dos compósitos, os autores 

definiram 0%, 10%, 20% e 30%, sendo as amostras preparadas, em duas etapas, 

por fusão do PP com as PALF – alinhadas na direção longitudinal; e moldagem por 
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compressão sob uma pressão de 500psi – 5min –, seguindo de arrefecimento sob 

pressão de 1000psi – 3min. Em seguida, foram realizados os ensaios de tração e 

flexão. Ao longo da discussão dos resultados, os autores apontam a viabilidade e 

recomendação de uso da PALF como reforço em compósitos plásticos. Em relação 

às frações volumétricas análisadas, as amostras com teor de fibra de 30% 

apresentaram os maiores resultados para as caracterizações mecânicas. A síntese 

deles está apresentada na Tabela 04. 

 

Tabela 04 – Síntese das caracterizações mecânicas de PALF/polipropileno. 

Fração 
volumétrica 

Flexão 
(MPa) 

Tração 
(MPa) 

Módulo de elasticidade 
sob tração 

(MPa) 

0 29 29 1000 

10 45 32,5 1900 

20 55 37,5 2900 

30 65 45 4250 

Fonte: Amornsakchai e Kengkhetkit (2014), adaptado pela autora (2018). 

 

 Bhagawan, Devi e Thomas (2011) analisaram compósitos poliméricos de 

poliéster e PALF. As fibras vegetais foram obtidas na South India Textile Research 

Association, Coimbatore. Os teores de PALF definidos foram 0%, 10%, 20%, 30%, 

40% e 50%, em que as amostras foram preparadas manualmente, sendo a resina de 

poliéster vazada sobre os tapetes de fibras e o molde curado a temperatura 

ambiente durante 24h, sob pressão constante de 1MPa, e pós-curado a 50oC por 

mais 24h.  Para o estudo, foram realizados ensaios de tração e flexão. Os resultados 

obtidos revelaram que as amostras com teores de PALF de 40% foram as que 

apresentaram maiores resistências à tração e à flexão. Estes dados estão descritos 

na Tabela 05.  

 

Tabela 05 – Síntese das caracterizações mecânicas dos compósitos PALF/poliéster. 

Fração 
volumétrica 

Flexão 
(MPa) 

Tração 
(MPa) 

Módulo de elasticidade 
sob tração 

(MPa) 

0 50 23 1500 

15 46 36 2100 

30 55 49 3400 

40 70 65 3790 

50 67 59 3360 

Fonte: Bhagawan, Devi e Thomas (2011), adaptado pela autora (2018). 
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Gomes (2015) estudou compósitos poliméricos de epóxi e PALF e poliéster e 

PALF. A PALF foi doada pela firma Desigan LTDA – Brasil – e inseridas no material 

com o comprimento longo e orientação longitudinal. Os teores de fibras nos 

compósitos foram 0%, 10% e 30%, tendo sido realizados ensaios de flexão e tração. 

Para a produção das amostras, o material foi moldado por compressão, com o 

auxílio de uma prensa hidráulica com capacidade de 15 toneladas – marca Ribeiro. 

Segundo o autor os maiores valores dos ensaios de tração foram do compósito 

epóxi e PALF com teor de 30%. Quanto aos ensaios de flexão, os compósitos 

poliéster e PALF, também, reforçados com teor de 30%, obtiveram resultados 

superiores aos demais teores, conforme apresentado nas Tabelas 06 e 07. 

 

Tabela 06 – Síntese das caracterizações mecânicas dos compósitos PALF/epóxi.  

Fração 
volumétrica 

Flexão 
(MPa) 

Tração 
(MPa) 

Módulo de elasticidade 
sob tração 

(MPa) 
0 50,31 28,99 830 
10 58,67 53,68 1310 
20 87,93 85,54 1710 
30 113,16 119,84 1830 

Fonte: Gomes (2015), adaptado pela autora (2018). 
 

Tabela 07 – Síntese das caracterizações mecânicas dos compósitos PALF/poliéster. 

Fração 
volumétrica 

Flexão 
(MPa) 

Tração 
(MPa) 

Módulo de elasticidade 
sob tração 

(MPa) 

0 64,48 27,72 310 

10 70,74 36,22 1320 

20 97,93 75,61 1720 

30 117,16 103,25 1990 

Fonte: Gomes (2015), adaptado pela autora (2018). 

 

1.4.1. Componentes arquitetônicos reforçados por fibras vegetais  

 

Na década de 1970, um grupo de especialistas em produção de painéis de 

resíduos agrícolas, utilizados como forma de reaproveitamento desses resíduos, e 

em substituição à madeira como matéria-prima, com o objetivo de minimizar o seu 

uso, reuniu-se na Áustria para compilar os resultados de experiências adquiridas na 

incorporação de resíduos agrícolas e materiais fibrosos na confecção de painéis 

construtivos. Concluíram que linho, cânhamo, bagaço da cana-de-açúcar, palha de 

cereais, fibra de coco, juta, caule de algodão, e troncos de palmeira e bananeira, 
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poderiam ser utilizados para a confecção de painéis construtivos, a exemplo dos 

aglomerados e compensados, pois apresentaram características aproximadas aos 

derivados da madeira, e com aplicação certa na construção civil e na fabricação de 

móveis (BERALDO E FREIRE, 2013). 

Considerando essa temática, alguns estudos com o bagaço da cana-de-

açúcar foram desenvolvidos na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, 

Grã-Bretanha, Europa e Austrália, cuja aplicação voltava-se para o interior das 

habitações. De acordo com os autores, o produto acabado era igual ou superior em 

qualidade a quaisquer chapas para construções internas disponíveis na época. 

 Estudos mais aprofundados voltados para o uso da fibra vegetal como 

matéria-prima para a confecção de materiais construtivos foram iniciados na 

Inglaterra, durante a década de 1970, a partir da análise da combinação da polpa de 

celulose com o cimento Portland, objetivando a produção de painéis e telhas de 

fibrocimento, em substituição às de amianto.  

No Brasil, uma das pesquisas pioneiras relaciona-se com o desenvolvimento 

de telhas compostas por fibra de coco e cimento Portland, desenvolvida, no início de 

1980, pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CEPED –, em Camaçari/Bahia, 

por meio do grupo de pesquisadores do Programa de Tecnologias de Habitação – 

THABA (AGOPYAN e SAVASTANO JR., 2007).  

 Em 1999, Agopyan e Savastano Jr. (2007) desenvolveram telhas com polpa 

de celulose – Eucalyptus grandis – e cimento Portland, com base nos estudos 

desenvolvidos na Inglaterra, durante a década de 1970. A Fig. 07 apresenta uma 

etapa deste experimento. 

 

Figura 07 – Processo manual de fabricação das telhas de polpa de celulose e cimento Portland. 

    
Fonte: Agopyan e Savastano Jr. (2007). 
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Segundo Cerchiaro (2010), após a avalição das fibras disponíveis, os 

pesquisadores concentraram seus trabalhos no sisal e no coco, com estudos sobre 

a influência do teor e comprimento das fibras e dos processos de moldagem em 

matrizes cimentícias. 

 É importante mencionar que a tecnologia aplicada para o desenvolvimento de 

telhas e painéis de fibrocimento, utilizando a polpa de celulose durante a década de 

1970 na Inglaterra, foi bem-sucedida para a produção em escala industrial, sendo 

largamente utilizada em países europeus, e passando a ser incorporada no Brasil.  

Teixeira (2006) afirma que uma aplicação, em escala industrial, das fibras 

vegetais é a produção de compensados de bambu, sendo o produto obtido pela 

união de camadas delgadas desta matéria-prima, dispostas alternadamente em 

ângulo reto, e unidas com resinas fenólicas – tecnologia de produção semelhante a 

utilizada em compensados de madeira.  

Battistelle (2009) aproveitou partículas do bambu e do bagaço da cana-de-

açúcar, provenientes do processo industrial de beneficiamento do açúcar e álcool 

das usinas do estado de São Paulo, para a fabricação de chapas de aglomeradas. 

Além da resistência mecânica, investigaram o isolamento acústico, e recomendaram 

o uso em divisórias de escritório e sistema tipo drywall. A Fig. 08 ilustra uma etapa 

deste trabalho. 

 

Figura 08 – Processo de fabricação das chapas aglomeradas. 

          
Fonte: Battistelle (2009). 

Legenda: a) partículas peneiradas; b) chapa aglomerada 
 

Barrero et al. (2012) confeccionaram chapas de partículas compostas por 

bagaço da cana-de-açúcar, associadas a pilares modulados concebidos em madeira 

roliça de eucalipto, para serem utilizadas em um sistema de vedação em instalações 

rurais – como um centro de manejo de bovinos. A avaliação da resistência ao 

a) b) 
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impacto demonstrou a eficiência do modelo estrutural. A Fig 09 apresenta o protótipo 

estrutural proposto. 

Figura 09 – Chapas aglomeradas de bagaço da cana-de-açucar e protótipo estrutural, 
respectivamente. 

            
Fonte: Barretro et al. (2012). 

 

Em escala industrial, foi inserido no mercado, um produto para revestimento 

de piso e parede, produzido com o bagaço da cana-de-açúcar e plástico de fraldas 

reciclado, como ilustrado nas Fig. 10.  

 

Figura 10 – Revestimento de piso e parede produzido com o bagaço da cana-de-açúcar. 

            
Fonte: www.abr-casa.com.br. 

 

Abdin, Amir e Shiri (2017) confeccionaram placas laminadas com fitas de 

folha de bananeira. No estudo foram observadas variações quanto ao número de 

camadas usadas, sendo que as resistências à tração, à flexão e ao impacto 

aumentaram com o acréscimo do número de camadas das fitas de folhas. No 

entanto, o módulo de elasticidade mostrou a tendência oposta.   

Em 2016, o jornal Gazeta do Povo – versão online – divulgou que uma 

empresa francesa, denominada de FIBandCo, criou laminados similares aos 

convencionais de madeira, a partir da fibra de bananeira. O material é reaproveitado 

dos resíduos das plantações de banana da ilha da Martinica. Na reportagem é 
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destacado que seus criadores só utilizam as partes que seriam descartadas, a fim 

de preservar o cultivo da fruta, como ilustrado na Fig. 11. 

 
Figura 11 – Laminados de folha de bananeira. 

 
Fonte: www.fibandco.com. 

 

 A partir do exposto, pode-se apontar o interesse de pesquisadores na 

temática da inovação em tecnologias e materiais direcionados à arquitetura e às 

engenharias, e o potencial que os mesmos apresentam de serem incorporados pela 

indústria.  
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2. MATERIAIS E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Para a realização do procedimento experimental desta tese foram 

estabelecidos vínculos com os programas de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia dos Materiais da Universidade Federal da Paraíba – PPCEM/UFPB –, 

Pós-Graduação em Engenharia Têxtil da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – PPGET/UFRN –, e com o Departamento de Engenharia Mecânica do 

Instituto Federal da Paraíba – IFPB –, por possuírem os laboratórios e equipamentos 

necessários para esta etapa da pesquisa. Este capítulo apresenta os materiais e o 

procedimento experimental para a confecção dos corpos de prova – CPs – e as 

caracterizações das suas propriedades físicas e mecânicas. 

 

2.1. Materiais 

2.1.1. Poliuretano vegetal  

 

 O poliuretano vegetal foi fornecido pela empresa IMPERVERG, localizada em 

Aguaí, São Paulo, Brasil – identificado pelo código AGT 1315. Consiste em uma 

resina bi-componente, denominada de resina poliuretano bi-componente derivada do 

óleo de mamona – Ricinus Communis.  Foi formulado pela reação, a frio, de um pré-

polímero e um poliol, identificados como Componente A e Componente B, 

respectivamente, sendo considerado um material isento de solventes. A Fig. 12 

ilustra amostras do Componente A e do Componente B. 

 

Figura 12 – Pré-polímero  – a) – , e  Poliol – b).  

 
Fonte: Autora (2018). 

a) 

b) 
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O poliol foi sintetizado a partir do óleo de mamona, em que se obteve um 

poliéster tri-funcional, e o pré-polímero foi sintetizado a partir da transformação do 

difenilmetano diisocianato – MDI –, com ácidos graxos. 

A densidade do poliuretano, fornecida pelo fabricante, foi de 1,05g/cm3. 

Outras características deste material são, consistência: fluída; cor após cura: âmbar; 

resistência ao calor: apresenta perda de massa após 210oC; liberação de elementos 

tóxicos: isento; tempo de cura e manuseio: 24h. 

 

2.1.2. Fibra da folha do abacaxizeiro – PALF 

 

As folhas dos abacaxizeiros foram coletadas na Fazenda Santa Terezinha, 

localizada em Mamanguape, Paraíba, Brasil. As plantas foram de um período pós-

colheita, possuíam aproximadamente 1,5 ano de idade e as folhas um comprimento 

médio de 80cm, sendo o fruto do tipo pérola. A Fig. 13 apresentam uma área do 

local onde foram coletadas as folhas dos abacaxizeiros. 

 

Figura 13 – Plantação dos abacaxizeiros coletados para esta pesquisa. 

 
Fonte: Autora (2017). 

 

A extração da PALF ocorreu no laboratório identificado como 

LABTEX/PPGET/UFRN, e obedeceu aos seguintes procedimentos, desfibramento 

mecânico das folhas do abacaxizeiro, utilizando a máquina desfibradeira 
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desenvolvida por Aquino (2006), e secagem da PALF ao ar livre por um período de 

48h, como ilustrado na Fig. 14. 

 

Figura 14 – Processo de extração da PALF – a) –  e da secagem da PALF ao  
ar livre – b).  

                     
Fonte: Aquino (2017). 

 

Após o processo de extração da PALF e secagem ao ar livre, realizou-se a 

cardagem manual para a retirada das mucilagens aderidas às fibras. A densidade da 

PALF, utilizada nos cálculos da fração volumétrica, foi assumida como sendo 

1,40g/cm3. Deve-se ressaltar que é um valor coerente ao obtido na literatura 

correlata – Mukherjee e Satyanarayana (1986); Chollakup et al. (2010); Correia 

(2011); e Bhagawan, Devi, Thomas (2011). 

A máquina desfibradeira consiste em um cilindro rotativo montado em um eixo 

ligado a um motor elétrico por meio de uma correia. Na circunferência do cilindro 

existem lâminas que criam uma ação de batimento e raspagem. A medida que o 

eixo gira, as folhas são introduzidas suavemente entre o rotor e uma placa fixa da 

máquina, havendo uma ação de prensagem, batimento e arrancamento – onde a 

polpa do material é removida. A desfibradeira utilizada nesta pesquisa tem a 

possibilidade de produzir cerca de 40kg de fibras em 8 horas de trabalho. A Fig. 15 

apresenta o esquema do princípio de funcionamento da mesma. 

 

 

b) a) 
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Figura 15 – Esquema do princípio de funcionamento da desfibradeira utilizada nesta pesquisa. 

 

Fonte: Aquino (2006). 

 

2.2. Sistematização do procedimento experimental 

 

Para o início do estudo em laboratório, fez-se necessária a sistematização do 

seu procedimento experimental, composto pelas seguintes etapas, caracterização 

dos materiais; confecção dos corpos de prova – CPs; e ensaios com os corpos de 

prova – CPs –, conforme Fig. 16. 

 

Figura 16 – Esquema das etapas do procedimento experimental desta pesquisa. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autora (2018). 
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A sistematização do procedimento experimental e a definição das frações 

volumétricas – teores da matriz e do agente de reforço –, do comprimento e da 

orientação das fibras, foram embasadas em estudos já realizados sobre compósitos 

poliméricos com resinas termofixas e fibras vegetais, principalmente com a PALF, 

para fins de comparação, tais como, Carvalho, Joseph e Medeiros (1999); Mangal et 

al. (2003); Chollakup et al. (2010); Amornsakchai e Kengkhetkit (2014), Bhagawan, 

Devi e Thomas (2011) e Gomes (2015). Para o início do procedimento experimental, 

verificou-se necessária a definição das variações dos compósitos estudados, quanto 

às frações volumétricas das matérias-primas, orientação e comprimento da PALF.  

Existe uma tendência no aumento da resistência mecânica em compósitos 

poliméricos com teores entre 30% e 50%, em peso, do agente de reforço, acima ou 

a partir de 50% tende a decrescer. Para os referidos autores, a resistência mecânica 

tende a aumentar em compósitos reforçados por fibras longas e orientadas. 

A definição das variações dos compósitos estudados, além de basear-se nas 

pesquisas científicas, considerou a disponibilidade de matérias primas – 

principalmente do agente de reforço –, sendo definidas em: 100%(matriz)/0%(fibra); 

85%(matriz)/15%(fibra); 70%(matriz)/30%(fibra) e 60%(matriz)/40%(fibra). A Tabela 

08 apresenta as variações estudadas. 

 

Tabela 08 – Variações dos compósitos estudados. 

Chapa 
aglomerada 

Matriz 
 

Agente de 
reforço 

Fração 
(matriz/agente de reforço) 

 
Variação 01 

 

Resina poliuretano bi-
componente derivada 
do óleo de mamona 

PALF 
(longa e 

unidirecional) 

100/00 

 
Variação 02 

 

Resina poliuretano bi-
componente derivada 
do óleo de mamona 

PALF 
(longa e 

unidirecional) 

85/15 

 
Variação 03 

 

Resina poliuretano bi-
componente derivada 
do óleo de mamona 

PALF 
(longa e 

unidirecional) 

70/30 

 
Variação 04 

 

Resina poliuretano bi-
componente derivada 
do óleo de mamona 

PALF 
(longa e 

unidirecional) 

60/40 

Fonte: Autora (2018). 
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2.2.1. Cálculo da fração volumétrica 

 

O cálculo da fração volumétrica entre PALF e matriz foi determinado a partir 

do volume dos materiais e do compósito, sendo baseado em Silva (2003). As 

Equações 01 e 02 foram utilizadas para este cálculo, onde vf e vm são as frações 

volumétricas de fibras e matriz, respectivamente, mf é a massa de fibras, mm é a 

massa da matriz, e df e dm são as densidades de fibra e matriz, respectivamente. 

 

vf = vf/vc, sendo vf = mf/df                                                                           Equação (01) 

 

vm = vm/vc, sendo vm = mm/dm                                                                    Equação (02) 

                                                  

2.3. Caracterizações dos materiais 

 

Em relação às matérias-primas que foram utilizados para a confecção dos 

compósitos, deve-se destacar que a matriz é produzida industrialmente, tendo suas 

características fornecidas pelo fabricante. Portanto, foram realizadas, apenas, as 

caracterizações da PALF, respaldadas por normas técnicas vigentes e pelos estudos 

(Correia, 2011).  

 As caracterizações das amostras de PALF, selecionadas para o presente 

estudo, foram realizadas no Laboratório de Materiais Poliméricos e Laboratório de 

Solidificação Rápida – LSR –, ambos associados ao PPCEM/UFPB, objetivando 

aferir a geometria da fibra – diâmetro e comprimento –, o teor de umidade e a 

absorção de água, e realizar análise térmica. 

 

2.3.1. Determinação da geometria das fibras 

 

Para a determinação do diâmetro da PALF foi utilizado um micrômetro com 

precisão de 10,0µm, sendo realizadas três medições ao longo do comprimeto das 

fibras – nas extremidades e no centro –, num total de vinte fibras. Em seguida foi 

calculada a média aritmética dos diâmetros de cada fibra e depois considerada a 

média dos diâmetros de todas as fibras.  
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O comprimento da PALF foi medido por meio de uma trena com precisão de 

1,0mm, sendo aferidas 30 fibras. Estes procedimentos foram realizados de acordo 

com Correia (2011). 

 

2.3.2. Determinação da densidade 

 

A metodologia para a determinação da densidade da PALF foi baseada em 

Correia (2011), e consistiu na secagem de uma amostra, “in natura”, de 

aproximadamente 3,0g de PALF em estufa eletrônica ETHIKTECHNOLOGY a 105 

+- 5oC, até que após duas pesagens consecutivas, com intervalos de duas horas, a 

mesma não apresentou variação de massa superior a 0,1%. Após isto, as amostras 

ficaram imersas em água destilada por um período de 24h para que os vazios das 

fibras fossem ocupados pela água e a variação do volume fosse determinada.  

O ensaio foi realizado em triplicata, à temperatura de 25oC e a densidade foi 

calculada através da Equação 03, onde D é a densidade, mf a massa de PALF seca 

e Δv a variação de volume da água contida no recipiente. 

 

D = mf/Δv                                                                                                  (Equação 03)  

 

A Fig. 17 ilustra o processo de secagem da PALF em estufa. 

 

Figura 17 – Processo de secagem da PALF em estufa. 

 
Fonte: Autora (2018). 
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2.3.3. Determinação do teor de umidade 

 

 A determinação do teor de umidade da PALF foi realizada de acordo com a 

norma ASTM D1413-07 – American Society for Testing and Materials – ASTM 

(2007). O teor de umidade foi determinado com a adição, em um pesa-filtro, de uma 

amostra, “in natura”, de aproximadamente 1,0g da PALF. O sistema foi levado a 

estufa eletrônica ETHIKTECHNOLOGY a 105 +- 5oC, por um período de 4h. O pesa-

filtro com a amostra foi transferido para um dessecador, e em seguida, a amostra foi 

pesada em uma balança eletrônica SHIMADZU/UX6200H. O procedimento foi 

repetido até ser obtida massa constante.  

Este procedimento foi realizado à temperatura de 25oC e o teor de umidade 

foi calculado de acordo com a Equação 04, onde m1 é a massa inicial, em gramas, 

da amostra das fibras e m2 a massa, em gramas, da amostra das fibras secas. 

 

%umidade = (m1 – m2)/m1x100                                                                 Equação (04) 

 

A Fig. 18 ilustra uma amostra de PALF ao lado do pesa-filtro, durante o 

preparo da caracterização. 

 

Figura 18 – Amostra de PALF e do pesa-filtro durante o preparo da caracterização. 

 
Fonte: Autora (2018). 
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2.3.4. Determinação da absorção de água 

 

 A determinação da absorção de água da PALF consistiu na secagem de uma 

amostra, “in natura”, de aproximadamente 1,0g da PALF em estufa eletrônica 

ETHIKTECHNOLOGY a 105 +- 5oC. Posteriormente, foi determinado o peso das 

fibras secas através de uma balança eletrônica SHIMADZU/UX6200H. Em seguida, 

foram imersas em água destilada, e realizadas verificações do peso no período de 

2h. Procedeu-se a determinações em intervalos de 24h – até o quarto dia. O 

excesso de água das amostras foi retirado com papel absorvente. O ponto de 

saturação foi determinado quando o peso da amostra atingiu um valor constante.  

Este procedimento foi realizado em triplicata, à temperatura de 25oC e a 

absorção de água – A –, em percentual, foi calculda com a Equação 05 (PICANÇO, 

2005 apud CORREIA, 2011), onde Put é o peso úmido das fibras, em gramas, e Pe é 

o peso das fibras secas em estufa, em gramas. 

 

 A = (Put – Pe)/Pex100                                                                                (Equação 05) 

 

A Fig. 19 ilustra uma das amostras de PALF imersas em água destilada. 

 

Figura 19 – Amostra de PALF imersa em água destilada durante a determinação  
da absorção de água. 

 
Fonte: Autora (2018). 
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2.3.5. Análise térmica – TGA/DTA 

                 

 De acordo com Correia (2011), as análises térmicas são definidas como uma 

série de técnicas que medem as propriedades físicas dos materiais em função da 

temperatura, quando estes são submetidos a um ciclo térmico. Para as 

determinações termogavimétricas utilizou-se um equipamenro de termogravimetria 

SHIMADZU com panela de alumínio sob fluxo de nitrogênio. As amostras foram 

aquecidas a uma taxa de 10oC/min, na faixa de temperatura de 10oC até 700oC. 

 

2.4. Confecção dos corpos de prova –  CPs 

 

A moldagem dos compósitos foi realizada no Laboratório de Materiais 

Poliméricos, associado ao PPCEM/UFPB. Os procedimentos adotados nesta etapa 

da pesquisa, descritos a seguir, foram embasados pelas pesquisas científicas 

apresentadas por Chollakup et al. (2010); Amornsakchai e Kengkhetkit (2014), 

Bhagawan, Devi e Thomas (2011) e Silva (2003), e também por normas técnicas 

vigentes – relacionadas aos ensaios que foram selecionados para esta tese – flexão, 

tração, impacto – Charpy –, teor de umidade, densidade, absorção de água, 

inchamento em espessura e análise térmica. 

Os compósitos foram confeccionados pelo processo de moldagem por 

compressão em uma prensa hidráulica MARCONI – com capacidade de 15 

toneladas. Antes da moldagem, realizou-se a secagem da PALF, para a redução de 

umidade absorvida, por aproximadamente 12h, em uma estufa eletrônica 

ETHIKTECHNOLOGY, à 70oC +- 5oC.  

O processo de moldagem dos compósitos objetivou uma aproximação com o 

ciclo de produção adotado na indústria, adaptado para o ambiente laboratorial, e foi 

desenvolvido com base em Maloney (1996), homogeneização ou mistura da matriz 

com o agente de reforço; formação do colchão constituído pelo material compósito; 

prensagem do colchão constituído pelo material compósito; e acabamento.  

A Fig. 20 ilustra uma amostra da PALF utilizada neste estudo. 
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Figura 20 – Amostra das fibras utilizadas neste estudo. 

 
Fonte: Autora (2018).  

 

2.4.1. Homogeneização ou mistura da matriz com o agente de reforço 

 

Esta fase consistiu na aplicação da resina junto as fibras, buscando 

homogeneidade de distribuição das matérias primas, a fim de assegurar 

propriedades uniformes sobre toda a extensão do compósito.  

A PALF foi utilizada na forma “in natura”, e as moldagens ocorreram 

manualmente e em condições ambientes. Os comprimentos utilizados foram obtidos 

a partir de corte manual, com tesoura, de acordo com as dimensões dos moldes.  

O poliuretano vegetal foi utilizado como aglomerante, e como já mencionado, 

foi obtido a partir da mistura, em volume, de um pré-polímero – componente A – e 

um poliol – componente B –, utilizados na proporção de 1:1,5 – uma parte do 

componente A e uma parte e meia do componente B, respectivamente. Após a 

mistura, o tempo de trabalho – pot life – foi estipulado pelo fabricante em 15 minutos 

– quando a resina tende a entrar no ponto de gel, dificultando o manuseio do 

material. 

 

2.4.2. Formação do colchão constituído pelo material compósito 

 

A formação do colchão constituído pelo material compósito ocorreu a partir do 

depósito de camadas alternadas de PALF e do poliuretano vegetal. Como já 

mencionado – no item 2.2 –, as fibras foram utilizadas no comprimento longo, e 
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orientadas, majoritariamente, no sentido longitudinal – não sendo tracionadas –, 

como ilustrado na Fig. 21. 

 

Figura 21 – Colchão constituído pelo material compósito. 

               
   

Fonte: Autora (2018). 

 

Os compósitos foram confeccionados nas dimensões dos CPs ou em chapas 

maiores – que após a desmoldagem e período de estabilização foram cortadas nas 

dimensões dos CPs indicadas pelas normas técnicas vigentes para cada ensaio que 

foi realizado. 

Foram utilizados quatro tipos de moldes metálicos, produzidos em aço, e com 

as medidas relacionadas ao tipo de CP a ser confeccionado: 70mm de comprimento 

x 50mm de largura x 20mm de profundidade – ensaios de impacto, teor de umidade 

e densidade; chapa vazada com o formato retangular do corpo de prova com 

dimensões de 127mm de comprimento x 12,7mm de largura x 3,2mm de espessura 

– ensaio de flexão; chapa vazada com formato retangular medindo 127mm 

comprimento x 100mm de largura x 3,2mm de espessura – ensaio de absorção de 

água e inchamento em espessura; e chapa vazada com o formato do corpo de prova 

“gravata borboleta”, cujas dimensões estão descritas no item 2.5.1.2. – ensaio de 

tração. 

 Deve-se ressaltar, ainda, que o molde utilizado para a confecção dos CPs 

direcionados aos ensaios de impacto, teor de umidade e densidade possuiu dois 

espaçadores que permitiram trabalhar com espessuras variadas, de acordo com as 

dimensões exigidas pelas normativas vigentes utilizadas. A Fig. 22 ilustra os moldes 

utilizados nesta pesquisa.  
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Figura 22 – Moldes utilizados nesta pesquisa. 

 

           
Fonte: Autora (2018). 

Legenda: a) molde CPs ensaios de impacto, teor de umidade e densidade; b) molde CPs absorção de 
água e inchamento em espessura; c) molde CPs flexão; d) moldes CPs tração. 

 

2.4.3. Prensagem do colchão constituído pelo material compósito estudado 

 

Considerando o processo de prensagem, Dias et al. (2005) colocam que na 

indústria é muito importante considerar o conjunto de condições sob as quais 

compósitos poliméricos são produzidos, como temperatura, pressão e tempo de 

prensagem, fase conhecida como moldagem por compressão.  

A moldagem dos compósitos foi realizada com uma prensa hidráulica 

MARCONI, com aplicação de força que variou entre 1,2ton e 3ton, definida de 

acordo com o tipo de molde utilizado, conforme as pesquisas científicas correlatas 

a) 

c) 

a) 

d) 

b) 
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mencionadas, como Lahr (2008). A desmoldagem do compósito foi feita após um 

mínimo de 24h, conforme recomendação do fabricante do poliuretano vegetal. Como 

desmoldantes, foram utilizados papel alumínio, folhas plásticas e vaselina.  

A Fig. 23 ilustra um compósito durante o processo de prensagem. 

 

Figura 23 – Compósito durante o processo de prensagem. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

2.4.4. Acabamento 

 

Após a desmoldagem, os compósitos devem ser acondicionados ou 

empilhados para a continuação do processo de cura da resina. Desta forma, 

posteriormente à desmoldagem, os compósitos foram acondicionados por um 

período de 48h, e, em seguida, cortados, como já indicado, e/ou lixados, a fim de 

remover qualquer imperfeição, bem como eliminar quaisquer irregularidades.  

A Fig. 24 ilustra os corpos de prova – CPs – dos compósitos confeccionados 

para os ensaios de flexão, impacto e tração, respectivamente. 
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Figura 24 – Corpos de prova confeccionados para os ensaios mecânicos. 

               
 

      
Fonte: Autora (2018). 

Legenda: a) flexão, b) impacto e d) tração 

 

2.5. Caracterizações dos corpos de prova – CPs 

 

As caracterizações dos compósitos confeccionados para o presente estudo 

foram realizadas no Laboratório de Solidificação Rápida – LSR – associado ao 

PPCEM/UFPB. Para tanto, foram realizados ensaios mecânicos – flexão, tração e 

impacto; ensaios físicos – teor de umidade, densidade, absorção de água e 

inchamento em espessura; e análise térmica – TGA/ DTA. Os ensaios foram 

devidamente normatizados, obedecendo às normas técnicas vigentes e sugeridas 

através da literatura correlata para trabalhos com compósitos poliméricos. 

A definição dos ensaios que foram realizados nesta pesquisa foi baseada nas 

pesquisas científicas correlatas utilizadas no embasamento teórico, nos 

componentes arquitetônicos que apresentaram, preliminarmente, viabilidade de uso 

dos compósitos desenvolvidos nesta tese como matéria-prima para a confecção dos 

mesmos, assim como nas normativas vigentes para cada caso – nos âmbitos 

nacional e internacional.  

 

   b) 

   a) 

   c) 
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2.5.1. Ensaios mecânicos 

 

As propriedades mecânicas definem o comportamento de um material quando 

sujeito às forças de natureza mecânica, determinando a sua capacidade de 

transmitir e resistir aos esforços que lhes são aplicados até à sua fratura. 

Dependendo do tipo, as forças, podem ser classificadas em tração, flexão, torção, 

compressão, cisalhamento e impacto (KAW, 2006).  

Para a realização dos ensaios físicos e mecânicos, os CPs passaram por um 

período de estabilização mínimo de 72h após a desmoldagem. 

 

2.5.1.1. Ensaio de flexão 

 

O ensaio de flexão com os CPs e com o poliuretano vegetal foi realizado 

conforme a norma ASTM D790-10 – American Society for Testing and Materials – 

ASTM (2010), em uma máquina de ensaios SHIMADZU, utilizando o programa 

TRAPEZIUM. A dimensão do CP foi estabelecida pela referida norma, sendo 

127,0mm de comprimento x 12,7mm de largura x 3,2mm de espessura, em que a 

razão entre a distância dos apoios e a espessura do CP foi de 16. Os ensaios foram 

realizados com velocidade de 1,0mm/min, à temperatura de 25oC, e ocorreram em 

quintuplicata. 

 A Fig.25 ilustra um momento do ensaio de flexão realizado nos CPs. 

 

Figura 25 – Ensaio de flexão de um CP. 

 
Fonte: Autora (2018). 
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2.5.1.2. Ensaio de tração  

 

O ensaio de tração com os CPs e com o poliuretano vegetal foi realizado 

conforme a norma ASTM D638-02 – American Society for Testing and Materials – 

ASTM (2002), em uma máquina de ensaios SHIMADZU, utilizando o programa 

TRAPEZIUM. A dimensão do CP foi estabelecida pela referida norma, sendo o seu 

formato análogo a uma “gravata borboleta” e espessura de 3,2mm, conforme Fig. 

26.  

 

Figura 26 – Ilustração do formato e dimensões do CP para o ensaio de tração. 

 
Fonte: Miranda (2007). 

 

Os ensaios foram realizados com velocidade de 5.0mm/min, à temperatura de 

25oC e em quintuplicata, como apresentado na Fig. 27. 

 

Figura 27 – Ensaio de tração de um CP. 

 
Fonte: Autora (2018). 
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2.5.1.3. Ensaio de impacto – Charpy 

 

O ensaio de impacto pelo método Charpy com os CPs e com o poliuretano 

vegetal foi realizado conforme a norma ASTM D6110-08 – American Society for 

Testing and Materials – ASTM (2008), e os estudos de Correia (2011). As 

dimensões dos CPs foram 60mm de comprimento x 10mm de largura e 10mm de 

espessura – sem entalhe. O ensaio foi realizado em uma máquina de impacto 

Pêndulo de impacto/ sistema WOLPERT/ AMSLER/ MODELO PW 30/ 15K – Testor 

AMSLER – Rep. Federal da Alemanha, sendo o peso aproximado do pêndulo igual a 

750kp, como registrado na Fig. 28. A energia incidente foi de 150J (escala interna) e 

300J (escala externa) e a distânica entre os apoios 50mm. Foram ensaiados 5 CPs 

para cada condição analisada, à temperatura de 25oC.  

 

Figura 28 – Ensaio de impacto – método Charpy. 

 
Fonte: Autora (2008). 

 

2.5.2. Determinação da densidade e teor de umidade 

 

Os ensaios para a determinação da densidade e do teor de umidade dos CPs 

e do poliuretano foram realizados conforme a norma ASTM D2395-07 – American 

Society for Testing and Materials – ASTM (2007). Para tanto, foram utilizados CPs 
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com 25,4mm de comprimento x 25,4mm de largura e 12,7mm de espessura. Os CPs 

foram inicialmente pesados e levados para uma estufa eletrônica 

ETHIKTECHNOLOGY, à 103oC +- 5oC, até obterem constância no peso, e depois 

pesados novamente. O ensaio foi realizado em triplicata. A Fig. 29 ilustra o processo 

em que os CPs com frações volumétrica de 85%(fmatriz)/15%(fibra) e 

70%(fmatriz)/30%(fibra) foram levados à estufa. 

 

Figura 29 – Processo de secagem dos CPs em estufa. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Para os cálculos da densidade e do teor de umidade foram utilizadas as 

Equações 08 e 09, respectivamente, onde %umidade é o teor de umidade; Dc, a 

densidade do compósito; p1, o peso inicial do compósito; p2, o peso do compósito 

após a  secagem em estufa; e vc, o volume do compósito. 

 

%umidade = 100x(p1-p2)/p2                                                                    Equação (08) 

 

Dc = p2/vc                                                                                                 Equação (09) 

 

2.5.3. Ensaio de absorção de água – 2h e 24h e inchamento em espessura – 2h e 

24h 

 

Os ensaios de absorção de água e inchamento em espessura com os CPs e 

com o poliuretano vegetal foi realizado conforme as normas ASTM D570-98 – 

American Society for Testing and Materials – ASTM (1998), e ASTM D1037-99 – 

American Society for Testing and Materials – ASTM (1999). O percentual de 
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absorção de água foi determinado utilizando CPs circulares medindo 50,8mm de 

diâmetro e 3,2mm de espessura, após os períodos de 2h e 24h, como estipulado 

pela norma técnica adotada. Para a realização do ensaio, os CPs foram inicialmente 

pesados e imersos em água, e após o período pré-determinado foram retirados da 

água, secos superficialmente com papel absorvente e pesados. Durante os períodos 

de retirada dos CPs da água, além da pesagem, foram realizadas medições das 

espessuras dos mesmos, com o auxílio de um paquímetro. A Fig. 30 ilustra o 

procedimento do ensaio de absorção de água. 

 

Figura 30 – Ensaio de absorção de água dos compósitos – CP com teor de PALF de 15%. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

O ensaio foi realizado em triplicata, à temperatura de 25oC, e a absorção de 

água foi calculada de acordo com a Equação 10, onde AA% é a absorção de água, 

pf, o peso final dos compósitos após imersão em água; e pi, o peso inicial dos 

compósitos. 

 

AA%= pf – pi/pi x 100               Equação (10) 

 

2.5.4. Análise Térmica – TGA/DTA 

 

Para as determinações termogavimétricas utilizou-se um equipamenro de 

termogravimetria SHIMADZU com panela de alumínio sob fluxo de nitrogênio. As 

amostras foram aquecidas a uma taxa de 10oC/min, na faixa de temperatura de 10oC 

até 700oC. 
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2.6. Caracterizações da PALF e estudo de viabilidade e recomendações de uso para 

a arquitetura 

 

 Após os ensaios físicos e mecânicos, foram iniciadas as caracterizações da 

PALF e das amostras do poliuretano e dos compósitos – apresentadas no Capítulo 

III. Em seguida, procedeu-se com o estudo de viabilidade de uso do material para a 

confecção de componentes arquitetônicos e mobiliários e as recomendações de uso 

a partir de comparativos com normas técnicas de componentes arquitetônicos e 

produtos inseridos no mercado, e simulação computacional, por meio da modelagem 

paramétrica, utilizando o programa Rhinoceros e os plugins Grasshopper e Karamba 

– como apresentado no Capítulo IV. 
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CAPÍTULO III 
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3. CARACTERIZAÇÕES DA PALF, DO POLIURETANO E DOS COMPÓSITOS 

 

 Este capítulo apresenta os resultados referentes às caracterizações da PALF, 

do poliuretano e dos compósitos. A definição das propriedades caracterizadas para 

as fibras ocorreu a partir de pesquisas científicas correlatas. Quanto aos compósitos, 

realizou-se uma análise de documentos normativos e especificações técnicas de 

produtos inseridos no mercado, referentes aos componentes arquitetônicos, tais 

como, painéis e pisos, preliminarmente definidos com viabilidade de serem 

produzidos com o material desenvolvido nesta tese.  

As principais properiedades referentes à PALF, analisadas neste Capítulo, 

foram: diâmetro e comprimento fibrilar, densidade, teor de umidade, absorção de 

água e análise térmica. Quanto ao poliuretano e aos compósitos, foram: densidade, 

teor de umidade, absorção de água, inchamento em espessura, resistência à flexão, 

resistência à tração, módulo de elasticidade, resistência ao impacto e análise 

térmica TGA/DTA. 

 

3.1. Caracterizações físicas da PALF 

 

 As amostras de PALF foram submetidas às caracterizações físicas, 

apontadas no Capítulo II.  Os valores médios relacionados à geometria da PALF, 

diâmetro e comprimento, foram 75µm e 70cm, respectivamente. Quanto aos valores 

médios encontrados para densidade, teor de umidade e absorção de água, foram: 

1,40g/cm3, 10% e 10%, respectivamente. A Tabela 09 apresenta os valores 

máximos, mínimos e médios para cada fator analisado da PALF. 

 

Tabela 09 – Caracterizações físicas da fibra da folha do abacaxizeiro – PALF.  

Valores Diâmetro 
(µm) 

Comprimento 
(cm) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de umidade 
(%) 

Absorção de água 
(%) 

Valor 
máximo 

95 80 1,42 11 11 
 

Valor 
mínimo 

50 50 1,39 9 10 
 

Valor 
médio 

75 70 1,40 10 10 

Fonte: Autora  (2018). 
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Pode-se afirmar que os valores encontrados apresentam coerência com a 

literatura revisada, como pode ser observado na Tabela 10, que ressalta algumas 

das principais pesquisas científicas estudadas.  

 

Tabela 10 – Caracterizações físicas da fibra da folha do abacaxizeiro quanto às pesquisas correlatas. 

Pesquisas científicas Diâmetro 
(µm) 

Comprimento 
(cm) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de 
umidade 

(%) 

Absorção 
de água 

(%) 

Mukherjee e 
Satyanarayana (1986) 

105 50-120 1,44 - 11 

Chollakup et al. (2010) - - 1,30 - - 

Correia (2011) 50-105 20-120 1,37 10,48 10 

Devi, Bhagawan e 
Thomas (2011) 

50 - 1,52 - - 

Fonte: Autora (2018). 
 

3.1.1. Análise térmica da PALF – TGA/DTA 

 

A termogravimetria – TGA – constitui-se em uma técnica de análise na qual a 

variação de massa da amostra – perda ou ganho – é determinada em função da 

temperatura e/ou tempo, enquanto a mesma é submetida a uma programação 

controlada de aquecimento. Nesta pesquisa, como indicado no Capítulo II, foram 

submetidos ao ensaio térmico, a fibra, o poliuretano e os compósitos. Durante a 

análise dos resultados foram observadas questões referentes à estabilidade dos 

materiais e estágios de decomposição. 

O gráfico da Fig. 31 apresenta a curva de TGA para a PALF, em que se pode 

observar três principais estágios de decomposição, o primeiro, entre 85 oC e 110 oC, 

referente à perda de água; o segundo, a 240oC, com perda de polissacarídeos, 

resultando em 14,68% de cinzas; e o terceiro, correspondente ao início do processo 

de decomposição máxima, a 330oC, com redução de 73,05% de polissacarídeos. 

As curvas de DTA mostraram dois picos endotérmicos, a 60oC, 330oC e a 

420oC, e três exotérmicos, a 300oC, 350oC e 480oC – semelhante a Correia (2011) –, 

conforme apresentado na Fig. 32. 
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Figura 31 – Gráfico da curva de TGA da fibra. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Figura 32 – Gráfico da curva de DTA da fibra. 

 
Fonte: Autora (2018). 
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3.2. Caracterizações dos compósitos – físicas e mecânicas 

 

Quanto às caracterizações dos compósitos, os resultados dos ensaios físicos 

e mecânicos foram sistematizados e apresentados, a partir de um comparativo entre 

os dados referentes às frações volumétricas definidas para esta pesquisa, por meio 

de tabelas e gráficos, que tomaram como base os valores máximos, mínimos, 

médios e das faixas de abrangência da população das amostras estudadas, para 

cada propriedade considerada. Esta análise foi, posteriormente, comparada com 

normas e especificações técnicas de produtos com potencial de uso na arquitetura. 

 

3.2.1. Densidade e teor de umidade 

 

  A densidade e o teor de umidade em um compósito de fibras são 

características relevantes, uma vez que tendem a influenciar a sua resistência 

mecânica, pois relacionam-se com a sua trabalhabilidade em situações de uso. Em 

painéis compósitos derivados da madeira ou de fibras vegetais, ainda norteiam a 

classificação destes materiais para a inserção no mercado, quanto, principalmente, 

ao tipo de aplicação – ex. divisória, forro, piso e mobiliário.  

Em relação ao poliuretano e aos compósitos estudados nesta pesquisa, 

observou-se que a média da densidade das amostras com frações volumétricas de 

100%(matriz)/0%(fibra); 85%(matriz)/15%(fibra); 70%(matriz)/30%(fibra); e 

60%(matriz)/40%(fibra) foram, respectivamente, 800kg/m3, 610kg/m3, 720kg/m3 e 

760kg/cm3. A Tabela 11 apresenta estes valores, assim como os máximos e 

mínimos. 

 

Tabela 11 – Valores máximos e mínimos, e médias da densidade dos compósitos.  

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(kg/m3) 

810 620 730 770 

Valor mínimo 
(kg/m3) 

790 590 700 750 

Valor médio 
(kg/m3) 

800 610 720 760 

Desvio padrão 11,50 17,32 15,27 5,77 

Variância 133,33 300 233,33 33,33 

Fonte: Autora (2018).  
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A partir da análise dos dados obtidos, pode-se apontar que a inserção da 

PALF reduziu a densidade dos compósitos, uma vez que os maiores valores 

encontrados foram do poliuretano. Observa-se, ainda, que os valores das frações 

volumétricas de 70%(matriz)/30%(fibra) e 60%(matriz)/40%(fibra) foram aproximados 

– considerando  os valores médios, ou médias, o teor de 30% de PALF é 5,26% 

menos denso que o teor de 40%. Já a média da densidade da fração volumétrica de 

85%(matriz)/15%(fibra) foi inferior que a das demais, sendo 15,27%, 19,75% e 

23,75% menor que os teores de 30%, 40% e 0%, respectivamente, como exposto na 

Fig. 33. 

 

Figura 33 – Gráfico da relação entre os valores máximos e mínimos, e médias da densidade dos 
compósitos.  

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Desta forma, considerando a discrepância entre os resultados encontrados 

para as amostras referentes à fração volumétrica de 85%(matriz)/15%(fibra) e os das 

demais frações volumétricas estudadas e, ainda, de acordo com as especificações 

do fabricante do poliuretano, pode-se apontar que essa diferença tende a relacionar-

se com a característica da resina em incorporar ar durante o processo de moldagem 

e o período de cura, tornando o compósito mais aerado, uma vez que existe um 
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aumento na quantidade do poliuretano e uma redução no teor de PALF – sendo 50% 

e 67,50% menor que os teores de 30% e 40%, respectivamente. 

Quanto ao teor de umidade, observou-se que a média das amostras com 

frações volumétricas de 100%(matriz)/0%(fibra); 85%(matriz)/15%(fibra); 

70%(matriz)/30%(fibra) e 60%(matriz)/40%(fibra) foram, respectivamente, 1,93%, 

4,01%, 6,42% e 7%. A Tabela 12 especifica estes valores, e os máximos e mínimos 

para cada situação estudada. 

 

Tabela 12 – Valores máximos e mínimos, e médias do teor de umidade dos compósitos. 

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(%) 

2,05 4,30 6,63 7,12 

Valor mínimo 
(%) 

1,71 3,85 6,03 6,74 

Valor médio  
(%) 

1,93 4,01 6,42 7 

Desvio padrão 0,19 0,25 0,33 0,21 

Variância 0,03 0,06 0,28 0,05 

Fonte: Autora (2018). 
 

Observando os valores médios apresentados para o teor de umidade, 

percebe-se que o resultado do poliuretano foi inferior aos dos compósitos – sendo 

mínimo. Este fato pode estar relacionado com uma das propriedades da resina 

utilizada, a impermeabilidade – que é, comumente, uma característica dos materiais 

poliméricos. As médias superiores foram percebidas nos compósitos com as maiores 

frações volumétricas – 70%(matriz)/30%(fibra) e 60%(matriz)/40%(fibra) –, que 

apresentaram valores aproximados entre si e discrepantes da fração volumétrica de 

85%(matriz)/15%(fibra), 37,59% e 42,71% inferior que os teores de 30% e 40% de 

PALF, respectivamente, como detalhado na Fig. 34. 

Pode-se afirmar que a incorporação de PALF, independente da fração 

volumétrica, promoveu um aumento no teor de umidade dos compósitos estudados. 

Esta questão pode estar associada à natureza hidrófila das fibras vegetais, fato que 

influencia na retenção de umidade no interior das mesmas e, consequentemente, 

nos materiais que elas atuam como agente de reforço. 
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Figura 34 – Gráfico da relação entre os valores máximos e mínimos, e médias do teor de umidade 
nos compósitos. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

3.2.2. Absorção de água e inchamento em espessura 

 

De acordo com a ASTM D570-98 – American Society for Testing and 

Materials – ASTM (1998),  o ensaio para determinação da taxa da absorção de água 

possui duas funções principais, referência para a proporção de  água absorvida por 

um determinado material; e teste de controle sobre a uniformidade de um produto. 

Também fornece indicações quanto às condições de adesão e de resistência das 

partículas que constituem o compósito quando submetido à imersão em água. 

 Em compósitos poliméricos reforçados por fibras vegetais, a absorção de 

água não ocorre apenas pela superfície da fibra, embora este seja o mecanismo 

principal, mas também através do lúmen, região localizada no seu centro, por efeito 

de capilaridade (Li et al., 2002; SILVA, 2003). A fibra vegetal possui vasos cuja 

função é canalizar água no seu interior. A tendência é que em um compósito com 

fibra longa, a absorção de água seja inferior que em um compósito com fibra curta 

(GELLERSTED et al., 1990). 
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Por outro lado, Silva (2003) também aponta que o nível da absorção de água, 

relaciona-se, basicamente, com o percentual da fração volumétrica. Outro ponto 

importante é a qualidade da interface entre a fibra e a matriz, pois quanto maior a 

adesão, menor será a absorção de água. Nesta pesquisa, foram observados os 

percentuais de água retidos no interior das amostras pelos períodos de 2h e 24h – 

conforme a ASTM D570-98. 

 

3.2.2.1. Absorção de água – 2h 

 

Quanto às amostras estudadas, a absorção de água do poliuretano, assim 

como o seu teor de umidade, após duas horas de imersão, foi mínima – 

aproximadamente 1%. Este fato reforça as especificações apresentadas pelo 

fabricante, de que o produto é impermeável. Outra condição observada, associa-se 

ao aumento no nível da absorção de água dos compósitos, que foi diretamente 

proporcional ao aumento do teor de PALF. 

A média das amostras com frações volumétricas de 100(matriz)/0%(fibra); 

85%(matriz)/15%(fibra); 70%(matriz)/30%(fibra); e 60%(matriz)/40%(fibra) foram, 

respectivamente, 1,07%, 4,64, 6,28% e 6,49%. Estes dados estão descritos na 

Tabela 13, assim como os valores máximos e mínimos. 

 

Tabela 13 – Valores máximos e mínimos, e médias da absorção de água – 2h – nos compósitos.  

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(%) 

1,2 5 6,47 6,68 

Valor mínimo 
(%) 

1 4,28 5,9 6,39 

Valor médio  
(%) 

1,07 4,64 6,28 6,49 

Desvio padrão 0 0,35 0,33 0,17 

Variância 0 0,12 0,11 0,02 

Fonte: Autora (2018). 

 

Pode-se apontar que as médias da absorção de água, após 2h de imersão, 

para os compósitos com as frações volumétricas de 70%(matriz)/30%(fibra) e 

60%(matriz)/40%(fibra) foram aproximadas, sendo o valor médio do teor de 30% de 

PALF, 3,23% inferior que o teor de 40%. Já a fração volumétrica de 

85%(matriz)/15%(fibra) apresentou resultado inferior – o valor médio da absorção de 



86 

 

água foi 26,11% e 28,50% menor que os teores de 30% e 40% de PALF, 

respectivamente. Este fato pode estar associado ao aumento do poliuretano e à 

redução do teor de fibras nesta fração volumétrica. Estes dados estão ilustrados na 

Fig. 35. 

 

Figura 35 – Gráfico da relação entre os valores máximos e mínimos, e médias da absorção de água – 
2h – nos compósitos. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

3.2.2.2. Absorção de água – 24h 

  

Em relação à absorção de água após 24h de imersão, observou-se que os 

resultados do poliuretano permaneceram estáveis – aproximadamente 1% –, e a 

condição quanto ao aumento no nível de absorção de água, em relação ao aumento 

da fração volumétrica de PALF nos compósitos, se manteve. 

Observou-se que a média da absorção de água das amostras com frações 

volumétricas de 100(matriz)/0%(fibra); 85%(matriz)/15%(fibra); 

70%(matriz)/30%(fibra); e 60%(matriz)/40%(fibra) foram, respectivamente, 1,07%, 

5,95, 9,01% e 9,63%. A Tabela 14 apresenta estes valores, assim como os máximos 

e mínimos. 
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Tabela 14 – Valores máximos e mínimos, e médias da absorção de água – 24h – nos compósitos. 

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(%) 

1,2 6,42 9,41 9,88 

Valor mínimo 
(%) 

1 5,71 8,82 9,3 

Valor médio  
(%) 

1,07 5,95 9,01 9,63 

Desvio padrão 0,11 0,40 0,33 0,34 

Variância 0,01 0,17 0,11 0,12 

Fonte: Autora (2018). 

 

Após a análise da Fig. 36 pode-se afirmar que os valores da fração 

volumétrica de 85%(matriz)/15%(fibra) mantiveram-se abaixo das frações 

volumétricas de 70%(matriz)/30%(fibra) e 60%(matriz)/40%(fibra) – neste caso, as 

médias da absorção de água permaneceram próximas.  

 

Figura 36 – Gráfico da relação entre os valores máximos e mínimos, e médias da absorção de água – 
24h – nos compósitos estudados. 

   
Fonte: Autora (2018). 

 

 Os dados encontrados para a absorção de água, durante os períodos de 2h e 

24h, ressaltam as afirmações encontradas na literatura correlata, como Silva (2003), 

de que a estrutura interna da fibra vegetal favorece a absorção de água, portanto, 
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materiais compósitos com maiores teores de fibras tendem a apresentar maiores 

níveis de absorção de água. 

 

3.2.2.3. Inchamento em espessura – 2h 

 

Em relação ao inchamento em espessura, após 2h de imersão, deve-se 

colocar que não foram verificadas alterações significativas nas amostras do 

poliuretano, sendo os valores obtidos próximos de 0%. Quanto às amostras dos 

compósitos, a média do inchamento em espessura das frações volumétricas de 

85%(matriz)/15%(fibra); 70%(matriz)/30%(fibra); e 60%(matriz)/40%(fibra) foram, 

respectivamente, 3,32%, 5,15% e 6,57%, conforme apresentado na Tabela 15, que 

também destaca os valores máximos e mínimos. 

 

Tabela15 – Valores máximos e mínimos, e média do inchamento em espessura – 2h – nos 
compósitos. 

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(%) 

0 3,63 5,45 7,27 

Valor mínimo 
(%) 

0 2,72 4,35 6,36 

Valor médio  
(%) 

0 3,32 5,15 6,57 

Desvio padrão 0 0,52 0,51 0,52 

Variância 0 0,27 0,27 0,27 

Fonte: Autora (2018). 

 

A Fig. 37 ilustra a relação entre os dados apresentados na Tabela 08, e 

ressalta a discrepância entre as frações volumétricas de 70%(matriz)/30%(fibra) e 

60%(matriz)/40%(fibra), que apresentaram valores aproximados, e a fração 

volumétrica de 85%(matriz)/15%(fibra), que apresentou valores inferiores  – sendo o 

seu valor médio 35,72% e 49,46% menor que as médias dos teores de 30% e 40% 

de PALF. 
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Figura 37 – Gráfico da relação entre os valores máximos e mínimos, e média do inchamento em 
espessura – 2h – nos compósitos. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

3.2.2.4. Inchamento em espessura – 24h 

 

 Após 24h de imersão em água, a média do inchamento em espessura das 

amostras com frações volumétricas de 100(matriz)/0%(fibra); 

85%(matriz)/15%(fibra); 70%(matriz)/30%(fibra); e 60%(matriz)/40%(fibra) foram, 

respectivamente, 0%, 4,25%, 6,21% e 7,88%. Deve-se ressaltar que os valores 

encontrados para o poliuretano permaneceram os mesmos do período de 2h, como 

descrito na Tabela 16, que também apresenta os máximos e mínimos. 

Estes resultados, correlacionam-se com os resultados da absorção de água, 

uma vez que se evidenciou um maior aumento do inchamento em espessura nas 

frações volumétricas com maiores teores de PALF – 30% e 40% –, cujos resultados 

foram aproximados. 

 

 

 

 



90 

 

Tabela 16 – Valores máximos e mínimos, e média do inchamento em espessura – 24h – nos 
compósitos.  

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(%) 

0 4,55 6,36 8,18 

Valor mínimo 
(%) 

0 3,63 5,9 7,27 

Valor médio  
(%) 

0 4,25 6,21 7,88 

Desvio padrão 0 0,53 0,27 0,53 

Variância 0 0,28 0,07 0,28 

Fonte: Autora (2018). 
 

Os resultados descritos na Fig. 38 corroboram com as colocações de 

Suchsland (1973) ao afirmar que compósitos mais densos tende a apresentar maior 

inchamento em espessura, assim como maior absorção de água. 

 

Figura 38 – Gráfico da relação entre os valores máximos e mínimos, e média do inchamento em 
espessura – 24h – nos compósitos estudados. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Com base nos gráficos e tabelas apresentados na descrição da absorção de 

água – 2h e 24h – e inchamento em espessura – 2h e 24h –, pode-se afirmar que as 

maiores ocorrências da absorção de água e do inchamento em espessura foram 

durante o período das primeiras 2h. 
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3.2.3. Resistência à flexão 

 

Durante o ensaio de resistência à flexão, o CP sofre esforços de tração e 

compressão, em que a face receptora da aplicação direta da força é comprimida, e a 

face oposta é tracionada. De acordo com Silva (2003), no ensaio de flexão, a 

resistência e o módulo de elasticidade são controlados pelo reforço do material 

localizado na superfície do compósito, sendo que a trinca sempre se inicia na região 

tracionada do corpo de prova, propagando-se para a região comprimida.  

Portanto, o agente de reforço que efetivamente reforça o compósito, localiza-

se do lado tracionado do CP, direcionando-se no sentido da tensão aplicada. Já o 

agente de reforço com orientação perpendicular a este, atua diminuindo a 

resistência à flexão do compósito. Neste caso, a resistência à flexão do reforço é 

sobreposta pela resistência à flexão da matriz (MIRANDA, 2007).  

Em relação aos ensaios de flexão, deve-se ressaltar que a matriz poliuretano 

se comportou como um material frágil, cujos resultados mostraram-se inferiores aos 

CPs dos compósitos. Outra questão que deve ser destacada, é que os CPs do 

poliuretano, logo após a desmoldagem, apresentaram-se flexíveis, como pode ser 

observado na Fig. 39. Segundo o fabricante da resina, este material não é proprício 

para a confecção de peças maciças, devendo, apenas, ser utilizado como 

aglomerantes em compósitos. 

 

Figura 39 – Corpos de prova do poliuretano após desmoldagem. 

     
Fonte: Autora (2018). 

 

Essa situação foi verificada por Miranda (2007), ao afirmar que existe uma 

diversidade de poliuretanos, e de acordo com sua composição, os mesmos podem 
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apresentar elevadas flexibilidade ou rigidez, influenciando nas resistências 

mecânicas, como também observado por Bhagawan, Devi e Thomas (2011). 

Essa questão também foi abordada por Sousa (2013) ao constatar que a 

resistência a tração e o módulo de elasticidade do poliuretano foram discrepantes 

dos casos citados pela literatura – embora a resistência a flexão estivesse próxima 

da indicada pelo fabricante. Neste contexto, Silva (2003) afirma que existe uma 

variedade de graus de rigidez que os poliuretanos podem ser produzidos, inclusive 

os derivados do óleo de mamona, resultando em propriedades distintas para os 

diferentes fabricantes. 

A resistência à flexão representa a tensão máxima desenvolvida na superfície 

de um material quando sujeito ao dobramento. Aplica-se a materiais rígidos, isto é, 

aqueles que não vergam excessivamente sob a ação da carga (MANO, 1991).  

Em relação à esta pesquisa, observou-se que a média da tensão máxima 

suportada pelas amostras com frações volumétricas de 100(matriz)/0%(fibra); 

85%(matriz)/15%(fibra); 70%(matriz)/30%(fibra); e 60%(matriz)/40%(fibra) foram, 

respectivamente, 2,52%, 61,64%, 73,42% e 87,40%. A Tabela 17 especifica estes 

valores, assim como os máximos e mínimos. 

 

Tabela 17 – Valores máximos, mínimos, e médias da tensão máxima suportada pelos compósitos.  

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(MPa) 

2,59 62,69 75,97 89,52 

Valor mínimo 
(MPa) 

2,09 59,94 69,23 85,63 

Valor médio 
(MPa) 

2,52 61,64 73,42 87,40 

Desvio padrão 0,39 1,48 3,65 1,96 

Variância 0,15 2,20 13,39 3,86 

Fonte: Autora (2018). 
 

Os resultados encontrados ressaltam a fragilidade do poliuretano utilizado, 

quando comparado aos compósitos estudados, em suportar as tensões máximas 

dos esforços de flexão, evidenciando a função da PALF em potencializar a 

resistência à flexão destes materiais.  

Ao correlacionar os valores obtidos nos ensaios de densidade, com as médias 

das tensões máximas suportadas, pode-se apontar que o aumento da densidade 

dos compósitos estudados é diretamente proporcional ao aumento da resistência à 
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flexão dos mesmos, como pode ser observado na Fig. 40. Este fato foi observado 

por Chen e Ma (1994) ao afirmarem que aumento da densidade tende a melhorar a 

resistência à flexão de materiais compósitos. 

 

Figura 40 – Gráfico da relação entre os valores das tensões máximas, mínimas, e médias da tensão 
máxima suportada pelos compósitos.  

 
Fonte: Autora (2018). 

 

3.2.4. Resistência à tração  

 

A resistência à tração é medida, considerando a quantidade de carga ou força 

de tração, gradativamente crescente, necessária para romper um material por 

alongamento (CALLISTER JR., 2003). Após submeter os CPs do poliuretano e dos 

compósitos aos esforços de tração, observou-se que a média da tensão máxima 

suportada pelas frações volumétricas de 100%(matriz)/0%(fibra); 

85%(matriz)/15%(fibra); 70%(matriz)/30%(fibra) e 60%(matriz)/40%(fibra) foram, 

respectivamente, 2,06%, 56,27%, 71,57% e 81,58%. A Tabela 18 destaca estes 

valores, assim como os máximos e mínimos. 
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Tabela 18 – Valores máximos, mínimos, e médias da tensão máxima suportada pelos compósitos. 

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(MPa) 

2,12 59,44 73,14 84,03 

Valor mínimo 
(MPa) 

2,02 56,06 68,95 80,30 

Valor médio 
(MPa) 

2,06 56,27 71,57 81,58 

Desvio padrão 0,03 3,06 2,11 2,28 

Variância 0,0013 9,39 4,48 5,22 

Fonte: Autora (2018). 
 

Também, pode-se apontar, que o compósito com o teor de 15% de PALF 

apresentou a menor resistência à tração, sendo a fração volumétrica de 

60%(matriz)/40%(fibra), a que obteve o melhor desempenho mecânico neste ensaio 

– 31,03% e 12,28% acima, em relação aos teores de 15% e 30% de PALF, 

respectivamente. Estes dados podem ser observados no gráfico da Figura 41. 

 

Figura 41 – Gráfico da relação entre os valores das tensões máximas, mínimas, e médias da tensão 
máxima suportada pelos compósitos. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Os resultados encontrados ressaltam a fragilidade do poliuretano em suportar 

as tensões máximas dos esforços de tração – assim como os de flexão –, quando 

comparado aos compósitos estudados. O compósito com teor de 15% de PALF 
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apresentou uma fratura transversal ao direcionamento do ensaio de tração. Como 

consequência desse comportamento, o compósito com teor de 15% de PALF 

apresentou um valor inferior de resistência à tração, quando comparado com os 

demais estudados.   

Para os compósitos reforçados com 30% e 40% de PALF, ocorreu o desvio 

da trinca longitudinalmente à direção das fibras, que impediu o rompimento total dos 

CPs, demonstrando uma maior resistência ao tracionamento, como pode ser visto 

na Fig. 42. 

 

Figura 42 – Exemplos de CPs do ensaio de resistência à tração: a) 15% de PALF, b) 30% de PALF, e 
c) 40% de PALF. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

3.2.4.1. Módulo de elasticidade  

 

O módulo de elasticidade relaciona-se com as forças das ligações 

interatômicas, correspondendo a rigidez ou a resistência do material à deformação 

elástica. Quanto maior o valor, mais rígido será o material, ou menor será a sua 

deformação elástica. Comumente, os polímeros apresentam módulos baixos.  

A média dos valores do módulo de elasticidade obtidos para as frações 

volumétricas de 100%(matriz)/0%(fibra); 85%(matriz)/15%(fibra); 

70%(matriz)/30%(fibra) e 60%(matriz)/40%(fibra) foram, respectivamente, 230MPa, 

1.990MPa, 2.360MPa e 3.130MPa. A Tabela 19 apresenta estes valores, assim 

como os máximos e mínimos, e ressalta a característica frágil do material estudado. 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Tabela 19 – Valores máximos, mínimos, e médias do módulo de elasticidade dos compósitos.  

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(MPa) 

270 2.030 2.490 3.320 

Valor mínimo 
(MPa) 

190 1.970 2.190 2.920 

Valor médio 
(MPa) 

230 1990 2.360 3.130 

Desvio padrão 0,04 3,06 2,11 2,28 

Variância 0,001 9,39 4,48 5,22 

Fonte: Autora (2018). 

 

Assim como a resistência à tração, pode ser verificado na Fig. 43 o aumento 

do módulo de elasticidade em função do acréscimo da PALF na matriz poliuretano, 

que promoveu um maior desvio da trinca.  

 

Figura 43 – Gráfico da relação entre os valores dos valores máximos, mínimos, e médios do módulo 
de elasticidade dos compósitos. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

3.2.5. Resistência ao impacto 

 

Após submeter os CPs do poliuretano e dos compósitos ao teste de impacto – 

tipo Charpy –, observou-se que a média da força máxima suportada pelas frações 
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volumétricas de 100%(matriz)/0%(fibra); 85%(matriz)/15%(fibra); 

70%(matriz)/30%(fibra) e 60%(matriz)/40%(fibra) foram, respectivamente, 4,2%, 

5,3%, 6,2% e 8,8%.  

A Tabela 20 apresenta estes valores, assim como os máximos e mínimos. 

 

Tabela 20 – Valores máximos, mínimos, e médias da tensão máxima suportada pelos compósitos.  

VALORES 100%(M)/0%(F) 85%(M)/15%(F) 70%(M)/30%(F) 60%(M)/40%(F) 

Valor máximo 
(N) 

4,5 5,5 6,5 10 

Valor mínimo 
(N) 

4 5 6 8 

Valor médio (N) 4,2 5,3 6,2 8,8 

Desvio padrão 0,27 0,27 0,27 1,09 

Variância 0,075 0,075 0,075 1,2 

Fonte: Autora (2018). 
 

O ensaio mecânico ressaltou o comportamento frágil do poliuretano, uma vez 

que o material rompeu por completo, e a trinca ocorreu transversalvemte aos CPs, 

não sofrendo desvio com a capacidade de aumentar a sua resistência ao impacto. O 

mesmo ocorreu com os CPs da fração volumétrica de 85%(matriz)/15%(fibra). 

Quanto aos CPs com teores de 30% e 40% de PALF, aferiu-se que eles não 

romperam totalmente. Observou-se que nos CPs com fração volumétrica de 

70%(matriz)/30%(fibra), a trinca ocorreu transversalmente, com desvio suave, porém 

uma camada de fibras impediu o rompimento total dos mesmos. Já na fração 

volumétrica de 60%(matriz)/40%(fibra), ocorreu uma maior resistência ao impacto 

através de uma área de propagação da trinca, que se expandiu na direção 

longitudinal à PALF, como pode ser visto na Fig. 44.  O reforço de fibras naturais 

aumenta a tenacidade ao impacto de compósitos com matriz polimérica, estando 

diretamente relacionada com o aumento da fração volumétrica de fibra (MONTEIRO 

e RANGEL, 2006; LEÃO e FROLLINI 1997). 
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Figura 44 – Exemplos de CPs do ensaio de resistência ao impacto. 

 
Fonte: Autora (2018). 

Legenda: a) 15% de PALF; b) 30% de PALF; c) 40% de PALF 
 

Desta forma, os compósitos com teores de 15% e 30% de PALF 

apresentaram resistências ao impacto aproximadas, enquanto o compósito com teor 

de 40% de PALF revelou-se superior, como apresentado no gráfico da Fig. 45. 

Deve-se colocar ainda que, quando comparadas com os CPs do poliuretano, a 

incorporação de fibras aumentou a resistência das três frações volumétricas 

estudadas.  

 

Figura 45 – Gráfico da relação entre os valores das tensões máximas, mínimas, e médias da 
resistência ao impacto máxima suportada pelos compósitos. 

 
Fonte: Autora (2018). 

a) b) c) 
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3.2.6. Análise térmica – TGA/DTA 

 

O gráfico da Fig. 46 apresenta as curvas de TGA para o poliuretano e os 

compósitos, podendo-se colocar que a amostra com teor de 30% de PALF 

apresentou maior estabilidade térmica. Observa-se três estágios de decomposição, 

o primeiro, entre 270oC e 390oC, referente à degradação inicial do poliol, e da 

celulose e hemicelulose existentes nas fibras. O segundo, entre 390oC e 450oC 

correspondente à degradação do poliol. E o terceiro, entre 450oC e 700oC, 

relacionado à degradação da estrutura do poliol restante e da lignina existente na 

fibra. 

 Quanto aos teores de 15% e 40% de PALF e o poliuretano, as amostras 

apresentaram comportamento semelhante entre elas, também com três estágios de 

decomposição, o primeiro, entre 270oC e 390oC, referente à degradação inicial do 

poliol, e da celulose e hemicelulose existentes nas fibras. O segundo, entre 390oC e 

500oC correspondente à degradação do poliol. E o terceiro, entre 500oC e 700oC, 

relacionado à degradação da estrutura do poliol restante e da lignina existente na 

fibra. 

 

Figura 46 – Curvas de TGA do poliuretano e dos compósitos. 

 
Fonte: Autora (2018). 
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As curvas de DTA mostraram a discrepância no resultado da amostra com 

teor de 30% de PALF, com eventos endotérmicos e exotérmicos maiores que as 

demais frações volumétricas e o poliuretano. A amostra do poliuretano e dos 

compósitos apresentaram pequenos eventos endotérmicos e exotérmicos em 

escassos pontos caloríficos, conforme Fig. 47. 

Deve-se ressaltar que a presença dos eventos endotérmicos e exotérmicos, 

tanto para as diferentes amostras das frações volumétricas, quanto para o 

poliuretano, só ocorreram após a temperatura de 330oC, momento em que o 

processo de decomposição do poliuretano e dos compósitos tornou-se mais intenso. 

 

Figura 47 – Curvas de DTA do poliuretano e dos compósitos  

 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.2.7. Síntese das caracterizações físicas e mecânicas dos compósitos 

desenvolvidos nesta tese 

 

 As caracterizações dos compósitos desenvolvidos encontram-se sintetizadas 

nas Tabelas 21 e 22, que correspondem às análises mecânicas e físicas, 

respectivamente. 
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Tabela 21 – Síntese dos resultados dos ensaios físicos desta tese. 

Teor de PALF Teor de umidade 
(%) 

Absorção de água 
(%) 

Inchamento em espessura 
24 h (%) 

0% 1,93 1,07 0 

15% 4,01 5,95 4,25 

30% 6,42 9,01 6,21 

40% 7 9,63 7,88 

Fonte: Autora (2018). 
 

Tabela 22 – Síntese dos resultados dos ensaios mecânicos desta tese. 

Teor de PALF Flexão 
(MPa) 

Tração 
(MPa) 

Elasticidade 
(GPa) 

Impacto 
(J) 

0% 2,52 2,06 230 4,2 

15% 61,64 56,27 1990 5,3 

30% 73,4 71,57 2360 6,2 

40% 87,4 81,58 3130 8,8 

Fonte: Autora (2018). 
 

 Ao se observar os resultados de resistência à flexão, resistência à tração e 

módulo de eslasticidade, encontrados para as diferentes frações volumétricas 

estudadas nesta tese, considerando que são propriedades avaliadas nos 

documentos normativos para a avaliação de painéis compósitos, pode-se colocar 

que os mesmos estão em consonância com as pesquisas correlatas relacionadas à 

compósitos de PALF e matriz polimérica – mencionadas no Capítulo I. Deve-se 

apontar que quanto maior a fração volumétrica de PALF, maior a resistência 

mecânica, como apresentado na Tabela 22. 

 Após a análise dos dados da Tabela 23, percebe-se uma discrepância entre 

os resultados do poliuretano com as demais resinas, tendo apresentado valores 

demasiadamente inferiores. Isto pode estar relacionado com as recomendações do 

fabricante de que a resina não atende à moldagem de peças maciças.  

Embora os compósitos possuam diferenças quanto ao tipo de resina utilizada 

e frações volumétricas definidas, é válido salientar que eles apresentaram valores 

correspondentes à uma faixa de resultado semelhante, destacando a relevância dos 

dados encontrados. Os trabalhos científicos aferidos destacam a viabilidade de uso 

dos materiais estudados nas engenharias. 
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Tabela 23 – Comparativo entre as pesquisas cientificas correlatas e os resultados desta tese. 

Pesquisa 
científicas 

Fração volumétrica de 
PALF 

Flexão 
(MPa) 

Tração 
(MPa) 

Módulo de elasticidade 
(MPa) 

Negrão (2018) 0 a 40 2,52 a 
87,4 

2,06 a 
81,58 

230 a 3130 

Gomes (2015) 0 a 30 64,48 
a 

117,03 

28,99 a 
119,84 

830 a 1830 

Gomes (2015) 0 a 30 50,31 
a 

113,16 

27,72 a 
103,31 

310 a 1990 

Bhagawan; 
Devi e Thomas 

(2011) 

0 a 50 
 

50 a 
70 

 

23,0 a 
59,0 

 

1500 a 3360 
 

Amornsakchai 
e Kengkhetkit 

(2014) 

0 a 30 
 

29 a 
65 

 

29,0 a 
45,0 

 

1000 a 4250 
 

Fonte: Autora (2018). 

 

Desta maneira, a partir dos resultados das caracterizações da PALF, do 

poliuretano e dos CPs, realizou-se o estudo de viabilidade e recomendações de uso 

na arquitetura dos compósitos desenvolvidos nesta tese, apresentado no Capítulo 

IV. 
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4. ESTUDO DE VIABILIDADE E RECOMENDAÇÕES DE USO  

 

 Após a discussão dos resultados referentes às caracterizações físicas e 

mecânicas dos compósitos confeccionados nesta pesquisa, fez-se necessária a 

análise da viabilidade e das recomendações de uso, que foi fundamentada por 

documentos normativos nos âmbitos nacional e internacional; especificações 

técnicas de produtos inseridos no mercado; e simulação computacional. Este estudo 

foi sistematizado de acordo com o esquema da Fig. 48. 

 

Figura 48 – Esquema da análise de viabilidade e das recomendações de uso dos compósitos 
confeccionados nesta pesquisa. 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Esta etapa da pesquisa foi fundamental, pois embasou as recomendações de 

uso de componentes arquitetônicos e mobiliário confeccionados com os compósitos 

desenvolvidos nesta tese – avaliados por meio de simulaçao computacional – em 

concordância com os requisítos necessários para cada caso aferido. Deve-se 

ressaltar, que devido aos ensaios realizados, os dados analisados possibilitaram, 

apenas, a recomendação de uso para o interior das edificações e com funções não 

estruturais. 
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4.1. Análise preliminar dos compósitos desenvolvidos 

 

Segundo o documento norte americano ANSI A208.1 – American National 

Standard Institute – ANSI (2016), desenvolvido para a padronização de painéis 

compósitos de partículas, este é um produto composto por partículas celulósicas – 

que podem possuir dimensões variadas –, ligadas em conjunto com um 

aglomerante, sob o controle de pressão; temperatura; densidade; e geometria, 

dimensão e orientação das partículas. 

Neste contexto, considerando os compósitos confeccionados nesta pesquisa, 

pode-se apontar a pertinência em recomendar o uso na confecção de painéis 

compósitos de partículas, em que a PALF, orientada, majoritariamente, no sentido 

longitudinal, atua como partícula. Em uma análise megascópica, ou seja, sem o 

auxílio de lentes ou instrumentos ópticos, ao aferir os seus aspectos estéticos, nota-

se que o material assemelha-se à madeira, resultado da orientação das fibras e da 

coloração âmbar da resina. A Fig. 49 ilustra a superfície de amostras 

confeccionadas com o teores de 15%, 30% e 40% de PALF. 

 

Figura 49 – Superfícies de amostras confeccionadas com os distintos teores de PALF.  

                     
Fonte: Autora  (2018). 

Legenda: a) teor de 15%; b) teor de 30%; c) teor de 40%  

 

Deve-se destacar que as amostras referentes aos compósitos com o teor de 

15% de PALF apresentaram uma maior concentração de resina nas superfícies 

externas, fator que comprometeu a aspectos estéticos do material estudado. 

Ao seccionar as amostras e realizar, também, uma análise megascópica, 

percebeu-se que elas apresentam uma composição interna compacta, fator que 

pode relacionar-se ao baixo diâmetro fibrilar da PALF. Deve-se ressaltar que a 

amostra com teor de 15% de PALF apresenta, internamente, regiões com maior 

                 a)                   b)                   c) 
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concentração de resina, quando comparadas com as amostras com teores de 30% e 

40% de PALF – que exibem uma composição interna semelhante, como ilustrado na 

Fig. 50. O acúmulo de resina no interior do compósito tende a dificultar a sua 

interface com a fibra, podendo influenciar em algumas propriedades do material, 

como as mecânicas.  

 

Figura 50 – Amostras seccionadas, sem acabamento. 

 

Fonte: Autora (2018). 
Legenda: a) teor de 15%; b) teor de 30%; c) teor de 40%, com destaque para as setas azuis que 

indicam as regiões com concentração de resina 

 

4.1.1. Densidade dos compósitos  

  

Uma das principais propriedades observadas durante as caracterizações de 

painéis compósitos para inserção no mercado é a classificação em relação à 

densidade, que de acordo com o documento ANSI A208.1 (ANSI, 2016), deve 

atender aos seguintes valores: valor de densidade inferior a 640kg/m3, baixa 

densidade; valor de densidade igual ou superior a 640kg/m3 e inferior a 800kg/m3, 

média densidade; e valor de densidade igual ou superior a 800kg/m3, alta densidade.  

Em relação à normativa nacional, NBR 13.810 – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT (2013), a classificação em relação à densidade ocorre de 

acordo com os seguintes valores: valor de densidade inferior a 500kg/m3, baixa 

densidade; valor de densidade igual ou superior a 500kg/m3 e inferior a 800kg/m3, 

média densidade; e densidade igual ou superior a 800kg/m3, alta densidade. 

Pode-se afirmar que em relação ao documento normativo internacional, os 

compósitos estudados podem ser caracterizados como baixa densidade, compósito 

com fração volumétrica de 85%(resina)/15%(fibra); e média densidade, compósitos 

com frações volumétricas de 70%(resina)/30%(fibra) e 60%(resina)/40%(fibra), cujos 

    a)    b)     c) 
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valores médios são 610kg/m3, 720kg/m3 e 760kg/m3, respectivamente. Quanto a 

normativa nacional, as três frações volumétricas comportam-se como painéis 

compósitos de média densidade. 

 

4.2. Caracterizações físicas e mecânicas e comparativos com documentos 

normativos nos âmbitos internacional e nacional  

 

4.2.1. Documentos normativos para painéis compósitos de partículas 

 

 Quanto às propriedades físicas e mecânicas para painéis compósitos de 

partículas, foram analisadas as propriedades e os requisitos exigidos pelos 

documentos normativos ANSI A208.1 (ANSI, 2016) e NBR14.810 (ABNT, 2013), 

comparando-os, a posteriori, com os resultados das caracterizações realizadas 

nesta pesquisa – apresentadas no Capítulo II.  

 

4.2.1.1. Documento normativo ANSI A208.1 – American National Standard Institute – 

ANSI (2016) 

  

O American National Standards Institute – ANSI –, é um instituto privado e 

sem fins lucrativos que fiscaliza a padronização dos produtos de seus 

colaboradores, sendo o representante oficial dos Estados Unidos – EUA – na 

International Standardization Organization – ISO. Também é, por intermédio do 

comitê nacional dos EUA, o representante oficial do Pacific Area Standards 

Congress – PASC – e do Pan American Standards Commission – COPANT.  

Os colaboradores certificados pelo ANSI tendem a apoiar o desenvolvimento 

de padronizações nacionais e internacionais, considerando a inovação tecnológica, 

a globalização de mercado e as regulamentações existentes, tendo como um de 

seus membros, a associação norte americana de painéis compósitos – Composite 

Panel Association –, responsável pelo desenvolvimento do documento ANSI A208.1 

(ANSI, 2016). 

O ANSI A208.1 (ANSI, 2016) é o documento padrão da indústria norte 

americana que classifica os painéis compósitos de partículas – ou painéis de 
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partículas – por densidade e analisa as suas características físicas e mecânicas. 

Neste contexto, deve-se ressaltar que o departamento de habitação e 

desenvolvimento urbano dos EUA, exige certificações ANSI para os produtos que 

serão utilizados nos seus projetos.  

O referido documento apresenta as propriedades e os requisitos necessários 

para a certificação de painéis compósitos de partículas, correlacionando-os com os 

usos recomendados para cada caso. Desta forma, as principais propriedades 

citadas no documento são: resistência à tração; módulo de elasticidade; teor de 

umidade; e absorção de água – 24h.  

Quanto às recomendações de uso, as principais apontadas na normativa são: 

comercial para exterior; comercial para interior; industrial para exterior; industrial 

para interior; alta densidade para interior industrial; alta densidade para exterior 

industrial; e  enchimento de portas.  

A Tabela 24 apresenta a classificação, recomendações de uso, propriedades 

e valores exigidos para panéis compósitos de partículas, indicados no ANSI 

A208.1/2016. 

 

Tabela 24 – Classificação, recomendações de uso, propriedades e valores exigidos para panéis 
compósitos de partículas, indicados no documento ANSI A208.1/2016*. 

Classificação Recomedação 
de uso 

Tração 
(MPa)** 

Elasticidade 
(MPa)** 

Densidade 
(g/cm3) 

LD-1 Enchimento de 
portas 

2,8 500 <0,64 
 

LD-2 Enchimento de 
portas 

2,8 500 <0,64 
 

M-0 Comercial 7,6 1380 0,64 a 0,80 

M-1 Comercial 10 1550 0,64 a 0,80 

M-S Comercial 11 1700 0,64 a 0,80 

M-2 Industrial 13 2000 0,64 a 0,80 

M-3i Industrial 16 2500 0,64 a 0,80 

H-1 Industrial 14,9 2160 >0,80 

H-2 Industrial 18,5 2160 >0,80 

H-3 Industrial 21,1 2475 >0,80 

Fonte: ANSI A208.1/2016, adaptado pela autora (2018); *sendo os valores máximos para teor de 
umidade e absorção de água – 24h –, 13% e 10%, respectivamente; ** valores mínimos. 

 

Os valores médios do teor de umidade e da absorção de água dos 

compósitos confeccionados nesta pesquisa estão de acordo com o ANSI 

A208.1/2016, uma vez que apresentaram resultados inferiores às indicações 

máximas exigidas pelo documento.  



109 

 

Quanto à densidade, observou-se a inviabilidade dos usos industrial H-1, H-2 

e H-3 por todas as frações volumétricas estudadas, uma vez que apresentaram 

valores inferiores aos especificados na norma. Em relação às características do 

compósito com teor de 15% de PALF, o mesmo deve ser classificado como baixa 

densidade, pois o valor foi inferior a 640 kg/m3, apresentando apenas a 

recomendação de uso para enchimento de portas, LD-1 e LD-2. 

Quanto à relação, em percentual, entre os resultados dos ensaios realizados 

nesta pesquisa para as distintas frações volumétricas e os valores exigidos pelo 

ANSI A208.1/2016, pode-se perceber que em relação ao teor de umidade, as 

amostras com teores de 15%, 30% e 40% de PALF, apresentaram valores médios, 

respectivamente, 69,15%; 50,61%; e 46,15%  inferiores que o máximo exigido pelo 

documento.  

No que concerne ao nível de absorção de água, enquanto o teor de 15% de 

PALF apresentou um resultado 40,5% inferior ao  máximo exigido pela normativa, os 

teores de 30% e 40% de PALF aproximaram-se dos valores determinados por ela, 

sendo 9,9% e 3,7% menores, respectivamente. 

A resistência à tração dos compósitos confeccionados foi demasiadamente 

superior aos valores mínimos estipulados pela norma. Já, os módulos de 

elasticidade foram aproximados. 

 

4.2.1.2. Documento normativo NBR 13.810-2 (ABNT, 2013) 

 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – é o órgão responsável 

pela normalização técnica no Brasil, sendo uma entidade privada e sem fins 

lucrativos, membro fundador da ISO, da COPANT e da Asociación Mercosur de 

Normalización – AMN. Atua na avaliação da conformidade e dispõe de programas 

para certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental. 

O documento NBR13.810-2 (ABNT, 2013) foi elaborado no Comitê Brasileiro 

de Madeira – ABNT/ CB-31 –, pela Comissão de Estudo de Painéis de Partículas de 

Média Densidade – CE-31:000.18 –, e estabelece os requisitos e os métodos de 

ensaio para painéis de partículas de média densidade. 

Este documento apresenta as propriedades e os requisitos necessários para 

a certificação de painéis de partículas de média densidade, correlacionando-os com 
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os usos recomendados para cada situação. Sendo assim, as principais propriedades 

para painéis de partículas apresentadas na normativa são: resistência à flexão; 

resistência à tração; módulo de elasticidade, teor de umidade; e inchamento em 

espessura – 24h.  

Em relação às recomendações de uso, as principais são: painéis não 

estruturais para uso interno em condições secas; painéis não estruturais para uso 

em condições úmidas; painéis estruturais para uso em condições secas; painéis 

estruturais para uso em condições úmidas; painéis estruturais para uso em 

condições severas de carga, em ambientes secos; e painéis estruturais para uso em 

condições severas de carga, em ambientes úmidos. 

Após a análise desse documento, e considerando os ensaios realizados nesta 

pesquisa, uma recomendação preliminar para o uso dos compósitos confeccionados 

é a de painel não estrutural para uso em condições secas – tipo P2 –, cujos 

requisitos estão especificados na Tabela 25.  

 

Tabela 25 – Classificação e valores exigidos para panéis de partículas de média densidade não 
estruturais para uso interno em condições secas – tipo P2 –, indicados no documento  

 NBR 13.810 (ABNT, 2013). 

Classificação Flexão 
(MPa)** 

Elasticidade 
(MPa)** 

Tração 
(MPa)** 

Umidade 
(%)*** 

Inchamento 24h 
(%)*** 

e*< 3mm 13 1800 0.45 13 26 

e*> 3 a 4mm 13 1800 0,45 13 24 

e*> 4 a 6mm 12 1950 0,45 13 21 

e*> 6 a 13mm 11 1800 0,40 13 18 

e*> 13 a 20mm 22 1600 0,35 13 18 

e*> 20 a 25mm 10,5 1500 0,30 13 15 

e*> 25 a 32mm 9,5 1350 0,25 13 15 

e*> 32 a 40mm 8,5 1200 0,20 13 14 

e*> 40mm 7 1050 0,20 13 14 

Fonte: ABNT NBR 13.810/2013, adaptado pela autora (2018); *e= espessura do painel compósito de 
partículas; **valores mínimos; ***valores máximos. 

 

 Quanto aos ensaios realizados, pode-se afirmar que os resultados alcançados 

correspondem às exigências da NBR13.810-2 (ABNT, 2013) para as frações 

volumétricas estudadas, em que se deve destacar os desempenhos mecânicos, 

cujos resultados de resistência à flexão foram consideravelmente superiores aos 

apresentados no documento como os mínimos esperados – assim como em relação 

ao ANSI A208.1 (ANSI, 2016). 
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Desta forma, a partir das exigências da NBR13.810-2 (ABNT, 2013) julga-se 

pertinente a recomendação de uso dos compósitos estudados como painel não 

estrutural para uso interno em condições secas. 

 

4.3. Caracterizações físicas e mecânicas e comparativos com especificações 

técnicas de produtos inseridos no mercado 

 

4.3.1. Painéis compósitos de partículas 

 

Em relação aos painéis compósitos de partículas, foram selecionados 

produtos de duas empresas consolidadas, caracterizados como painéis de partículas 

de média densidade ou Medium Density Particleboard – MDP –, cujos nomes foram 

ocultados para a utilização neste trabalho, sendo denominados, portanto, de Produto 

A e Produto B.  

As escolhas foram embasadas por correlações quanto ao tipo de matérias- 

primas e processo de confecção. Em ambos os casos, os produtos podem ser 

caracterizados como derivados da madeira, tendo sido produzidos com madeira 

eucalipto de reflorestamento e resina sintética termofixa. 

 

4.3.1.1. Produto A 

 

O Produto A caracteriza-se como um painel de partículas de média densidade 

para uso interno, tendo como indicações de uso, divisórias, revestimentos e 

confecção de mobiliários. Quanto às especificações técnicas, as principais 

propriedades apresentadas são: resistência à flexão; resistência à tração; 

inchamento – 24h; teor de umidade; e densidade. A Tabela 26, especifica as 

principais propriedades e os respectivos valores exigidos para esse material. 
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Tabela 26 – Classificação, propriedades e valores exigidos para panéis de partículas de média 
densidade, indicados no catálogo técnico do Produto A. 

Classificação Flexão 
(MPa)** 

Tração 
(MPa)** 

Inchamento 
24 h (%)*** 

Umidade 
(%)*** 

Densidade 
(g/cm3) 

MDP e*= 10 mm 11 0,40 18% 13% 0,61 

MDP e*= 12 mm 11 0,40 18% 13% 0,59 

MDP e*= 15 mm 11 0,35 18% 13% 0,57 

MDP e*= 18 mm 11 0,35 18% 13% 0,57 

MDP e*= 25 mm 10,5 0,30 15% 13% 0,56 

MDP e*= 28 mm 9,5 0,25 15% 13% 0,55 

Fonte: Catálogo técnico Painéis de madeira/Duratex (2015), adaptado pela autora (2018); *e= 
espessura do painel compósito; **valores mínimos; ***valores máximos. 

 

4.3.1.2. Produto B 

 

O Produto B também caracteriza-se como um painel de partículas de média 

densidade direcionado para o uso interno, cujas as propriedades apresentadas no 

catálogo de especificações técnicas são: resistência à flexão; resistência à tração; 

inchamento – 24h; teor de umidade; e densidade. Em relação às indicações de uso, 

as principais descritas no documento são: divisórias, revestimentos e confecção de 

mobiliários e portas. A Tabela 27, apresenta as principais propriedades e os 

respectivos valores exigidos para esse material. 

 

Tabela 27 – Classificação, propriedades e valores mínimos exigidos para panéis de partículas 
de média densidade, indicados no catálogo técnico do Produto B. 

Classificação Flexão 
(MPa)** 

Tração 
(MPa)** 

Inchamento 
24 h(%)*** 

Umidade 
(%)*** 

Densidade 
(g/cm3) 

MDP e*= 9 mm 16,0 0,50 25% 8% 0,68 

MDP e*= 12 mm 16,0 0,50 25% 8% 0,66 

MDP e*= 15 mm 15,0 0,50 25% 8% 0,64 

MDP e*= 18 mm 15,0 0,50 25% 8% 0,63 

MDP e*= 24 mm 15,0 0,45 25% 8% 0,60 

MDP e*= 32 mm 13,0 0,40 25% 8% 0,57 

Fonte: Catálogo técnico MDP/Masisa (2015), adaptado pela autora (2018); *e= espessura do painel 
compósito de partículas; **valores mínimos; ***valores máximos. 

 

As propriedades apresentadas para os produtos A e B, como especificado 

nas Tabelas 26 e 27, variam conforme a espessura dos painéis. Quanto às suas 

densidades, estas, situam-se entre os valores de 610kg/m3 e 550kg/m3; e 680kg/m3 e 

570kg/m3, respectivamente. A partir da comparação destes dados com as médias 

das densidades dos compósitos desenvolvidos nesta pesquisa, pode-se afirmar que 

a fração volumétrica de 85%(matriz)/15%(fibra) foi a mais próxima dos produtos 
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supracitados. Já as amostras com teores de 30% e 40% de PALF, os resultados 

obtidos foram superiores. 

Em relação ao teor de umidade, os valores máximos aceitos para os produtos 

A e B são 13% e 8%, respectivamente. E o inchamento em espessura – 24h – 15% 

a 18%; e 25%, respectivamente. Quanto aos compósitos confeccionados, deve-se 

afirmar que as três frações volumétricas estudadas apresentaram resultados 

inferiores aos máximos exigidos para cada produto analisado.  

As caracterizações mecânicas para os teores de 15%, 30% e 40% de PALF, 

considerando os valores mínimos especificados pelos fabricantes dos produtos A e 

B, resultaram em valores médios expressivamente superiores. 

Uma questão importante a ser apontada é que tanto em relação aos 

documentos normativos, quanto às especificações técnicas dos produtos inseridos 

no mercado, as densidades mais elevadas apresentaram maiores médias nas 

propriedades físicas e mecânicas. Este fato também foi observado nos resultados 

das caracterizações físicas e mecânicas dos compósitos confeccionados nesta 

pesquisa. A partir desta análise, pode-se apontar a viabilidade de uso dos 

compósitos na confecção de painéis de partículas para uso na arquitetura.  

 

4.4. Simulação computacional dos painéis compósitos 

  

Como forma de simular o emprego na confecção de componentes 

arquitetônicos e mobiliários dos compósitos desenvolvidos nesta tese, e aferir o 

desempenho mecânico dos mesmos, utilizou-se a modelagem paramétrica, com o 

software de programação digital Rhinoceros e os plugins Grasshopper e Karamba, 

este último, avalia o comportamento mecânico – especificamente, a deformação do 

material em situações de uso. Segundo Knight (2000), a modelagem paramétrica 

utiliza sistemas generativos de projeto, caracterizados pela geração de formas 

embasadas por regras descritas, considerando um sistema de algoritmos, cujo 

intuito é criar e entender projetos, a partir da computação com formas.  

Celani (2011) coloca que a sequência de instruções dos métodos generativos 

inclui o uso de parâmetros precisos – os algorítmos –, relacionando-os com o nome 

de “projeto algorítmico” ou algorithmic design. A autora ainda destaca que a 
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modelagem paramétrica pode ser utilizada visando à otmização ou variedade, por 

meio da geração de múltiplas alternativas, que tendem a resultar em uma grande 

diversidade de opções dentro de uma linguagem, seja para a exploração criativa de 

ideias, seja para a criação de famílias de objetos.  

Além do uso desses recursos de simulação computacional, realizou-se a 

ilustração da aplicabilidade na arquitetura dos componentes arquitetônicos e 

mobiliários estudados, a partir dos programas Sketchup e Vray.  

Sendo assim, a simulação computacional procedeu conforme as seguintes 

etapas: definição das frações volumétricas a serem estudadas; análise das 

possibilidades de componentes arquitetônicos e mobiliários para a simulação; 

determinação dos parâmetros utilizados na modelagem paramétrica; modelagem 

paramétrica; e ilustração da aplicação dos componentes arquitetônicos e mobiliários. 

 

4.4.1. Definição das frações volumétricas e dos componentes arquitetônicos e 

mobiliários 

 

A definição das frações volumétricas analisadas ocorreu a partir da 

comparação dos dados obtidos nas caracterizações físicas e mecânicas dos 

compósitos, com os valores estipulados pelo ANSI A208.1 (ANSI, 2016). Sendo 

assim, foram definidos para a simulação computacional os teores de 30% e 40% de 

PALF, pois o resultado relacionado à densidade da fração volumétrica de 

85%(matriz)/15%(fibra) direciona o uso do material apenas para enchimento de 

portas. 

A recomendação de uso em pisos foi descartada, uma vez que os resultados 

das amostras estudadas não atenderam a densidade mínima necessária para esta 

finalidade, acima de 800kg/m3, alta densidade. Optou-se por não recomendar, 

também, a confecção de forro, entendendo-se a pertinência da realização dos 

ensaios de condutibilidades térmica e acústica para uma especificação mais precisa. 

Desta forma, como já apontado, a recomendação do material desenvolvido nesta 

tese foi direcionada para  o uso em painéis compósitos. A Fig. 51 ilustra painéis 

compósitos de PALF e poliuretano bi-componente derivado do óleo de mamona. 
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Figura 51 – Painéis compósitos de PALF e resina vegetal. 

 
Fonte: Autora (2008). 

 

A análise comparativa entre a ANSI A208.1 (ANSI, 2016) e os resultados 

encontrados nas caracterizações físicas e mecânicas foi determinante para a 

simulação dos componentes arquitetônicos e mobiliários a serem confeccionados 

com os painéis compósitos, tais como, painéis divisórios, portas, prateleiras, e partes 

de mobiliário – tampo e lateral de mesa, e portas e lateral de armário –, que foram 

fundamentais para a definição de alguns parâmetros utilizados durante à 

modelagem. 

 

4.4.2. Determinação dos parâmetros utilizados e modelagem paramétrica 

 

 Os parâmetros utilizados na modelagem foram definidos considerando três 

aspectos: os valores dos ensaios mecânicos referentes à resistência à tração, 

módulo de elasticidade e densidade, solicitados pelo plugin Karamba; as dimensões 

dos componentes arquitetônicos e mobiliários – e partes deles –, espessura, 

comprimento e largura; e as interferências externas no desempenho dos 

componentes – gravidade e inserção de carga extra.  

 De acordo com Griz, Queiroz e Nome (2017), a modelagem paramétrica 

utilizando o Grasshopper, considera parâmetros iniciais – inputs iniciais – e 

mudanças incrementais, a partir da intenção da simulação. No caso desta pesquisa, 

os inputs iniciais foram determinados pelo plugin Karamba – resistência à tração, 
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módulo de elasticidade e densidade dos compósitos. As mudanças incrementais 

relacionaram-se com as dimensões dos componentes e as interferências externas.  

Os valores dos parâmetros relacionados com as mudanças incrementais 

foram estabelecidos considerando os padrões inseridos pela indústria para 

componentes arquitetônicos e mobiliários. Em relação às simulações, analisou-se o 

desempenho dos elementos nas posições vertical e horizontal. As análises 

informaram a deformação máxima em cada situação de uso.  

Considerando a colocação de Celani (2011), de que a modelagem 

paramétrica tende a resultar em diversas alternativas, em relação às mudanças 

incrementais, alguns casos foram definidos para esta pesquisa, a fim de demonstrar 

possibilidades de componentes arquitetônicos e mobiliários confeccionados com os 

compósitos desenvolvidos nesta tese. Porém, deve-se ressaltar, que o conteúdo 

apresentado ilustra uma amostra das inúmeras possibilidades. As Tabelas 28 e 29 

apresentam as situações definidas para a modelagem paramétrica. 

 

Tabela 28 – Componentes definidos para modelagem paramétrica – posição horizontal. 

Componentes Dimensões Interferências externas 

Painel (Dimensão comercial) 184cm x 275cm – e= 
12mm, 15mm, 18mm e 
28mm 

Gravidade 

Tampo de escrivaninha 1  55cm x 120cm – e= 
15mm e 28mm 

Massa 5kg, 10kg e 15kg 

Tampo de escrivaninha 1 
 

55cm x 160cm – e= 
15mm e 28mm 

Massa 5kg, 10kg e 15kg 

Tampo de mesa lateral 40cm x 40cm – e= 
15mm e 28mm 

Massa 5kg 

Prateleira 1 25cm x 50cm – e= 
15mm, 18mm e 28mm 

Massa 2kg e 5kg 

Prateleira 2 25cm x 100cm – e= 
15mm, 18mm, e 28mm 

Massa 2kg e 5kg 

Fonte: Autora (2018). 

 

Tabela 29 – Componentes definidos para modelagem paramétrica – posição vertical. 

Componentes Dimensões Interferências externas 

Painel (Dimensão comercial) 184cm x 275cm – e= 
15mm e 28mm 

Gravidade 

Painel ou parte de mobiliário 80cm x 210cm – e= 
15mm e 28mm 

Gravidade  
 

Painel ou parte de mobiliário 55cm x 75cm – e= 
15mm e 28mm 

Gravidade – Massa  
10Kg e 30Kg 

Painel ou parte de mobiliário 50cm x 190cm – e= 
15mm e 28mm 

Gravidade – Massa  
10Kg e 30Kg 

Fonte: Autora (2018). 
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4.4.2.1. Modelagem paramétrica dos componentes arquitetônicos e mobiliários  

 

Com o auxílio da modelagem paramétrica, foi possível analisar o desempenho 

mecânico – deformação – de exemplos de componentes arquitetônicos e mobiliários 

– e parte deles – pré-definidos para esta pesquisa. As simulações com os dados 

referentes a fração volumétrica de 60%(matriz)/40%(fibra) apresentaram os 

melhores resultados, assim como nas caracterizações mecânicas.  

Em relação aos painéis simulados na horizontal, os valores não apontaram 

uma elevada diferença entre os teores de 30% e 40% de PALF, como pode ser 

percebido na Tabela 30, que apresenta a deformação de painéis compósitos – 

dimensão comercial –, sob a ação da gravidade e localizados entre dois apoios.  

 

Tabela 30 – Deformações dos painéis horizontais com dimensão comercial (184cm x 275 cm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Os fatores que mais influenciaram na deformação do material foram o 

comprimento e a espessura dos objetos analisados. Quanto às espessuras, os 

melhores resultados referem-se à espessura de 28mm, principalmente, quando 

existe um aumento no sentido longitudinal, como no caso das prateleiras e dos 

tampos de escrivaninhas, como apresentado na Tabela 31, que ilustra a simulação 

para os painéis utilizados como tampo de escrivaninas, nas dimensões de 120cm x 

5cm x 2,8 cm e 160cm x 55cm x 2,8cm, com a inserção de cargas de 5kg, 10kg e 

15kg. 

 

 

 

 

Painel 
(teor PALF) 

Dimensão 
(cm) 

Deformação 
(mm) 

PALF 30 184 x 275 x 1,2  36,19 

PALF 30 184 x 275 x 1,5  23,52 

PALF 30 184 x 275 x 1,8 16,64 

PALF 30 184 x 275 x 2,8 7,47 

PALF 40 184 x 275 x 1,2 29,02 

PALF 40 184 x 275 x 1,5 18,96 

PALF 40 184 x 275 x 1,8 13,47 

PALF 40 184 x 275 x 2,8 6,19 
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Tabela 31 – Deformações dos componentes em função da inserção de carga – tampo de mesa e 
escrivaninha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Autora (2018). 
 

Já em produtos com menores dimensões, ou proporcionalidade entre largura 

e comprimento, as deformações, em função da espessura, são aproximadas. Como 

mencionado, o desempenho reduz quando se acentua o comprimento, como pode 

ser visto na Tabela 33, que apresenta as deformações para mesa lateral, cujas 

dimensões são 40cm x 40cm e inserção de carga de 5kg; e na Tabela 32, que 

apresenta os resultados da modelagem para prateleiras, com dimensões de 25cm x 

55cm e 25cm x 120cm, com iserção de carga de 2kg e 5kg. 

 

Tabela 32 – Deformações dos componentes em função da inserção de carga – prateleiras. 

Fonte: Autora (2018). 
 

 

 

 

Painel 
(teor PALF) 

Dimensão 
(cm) 

Carga 
(Kg) 

Deformação 
(mm) 

PALF 30 120 x 55 x 2,8 5 2,14 

PALF 30 120 x 55 x 2,8 10 3,84 

PALF 30 120 x 55 x 2,8 15 5,54 

PALF 30 160 x 55 x 2,8 5 4,31 

PALF 30 160 x 55 x 2,8 10 7,64 

PALF 30 160 x 55 x 2,8 15 10,88 

PALF 40 120 x 55 x 2,8 5 1,83 

PALF 40 120 x 55 x 2,8 10 3,27 

PALF 40 120 x 55 x 2,8 15 4,71 

PALF 40 160 x 55 x 2,8 5 3,65 

PALF 40 160 x 55 x 2,8 10 6,30 

PALF 40 160 x 55 x 2,8 15 8,96 

Painel 
(teor PALF) 

Dimensão 
(cm) 

Deformação 
(mm) 

Dimensão 
(cm) 

Deformação 
(mm) 

Carga 
(kg) 

PALF 30 25 x 55 x 1,5 0,98 25 x 120 x 1,5 9,39 2 

PALF 30 25 x 55 x 1,8 0,71 25 x 120 x 1,8 6,01 2 

PALF 30 25 x 55 x 2,8 0,37 25 x 120 x 2,8 2,31 2 

PALF 30 25 x 55 x 1,5 2,34 25 x 120 x 1,5 21,87 5 

PALF 30 25 x 55 x 1,8 1,67 25 x 120 x 1,8 13,82 5 

PALF 30 25 x 55 x 2,8 0,84 25 x 120 x 2,8 5,11 5 

PALF 40 25 x 55 x 1,5 0,85 25 x 120 x 1,5 7,49 2 

PALF 40 25 x 55 x 1,8 0,63 25 x 120 x 1,8 4,88 2 

PALF 40 25 x 55 x 2,8 0,34 25 x 120 x 2,8 1,98 2 

PALF 40 25 x 55 x 1,5 2,02 25 x 120 x 1,5 17,38 5 

PALF 40 25 x 55 x 1,8 1,48 25 x 120 x 1,8 11,17 5 

PALF 40 25 x 55 x 2,8 0,78 25 x 120 x 2,8 4,35 5 
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Tabela 33 – Deformações dos componentes em função da inserção de carga – tampo de mesa 
lateral. 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Autora (2018). 
 

A Fig. 52 exemplifica, por meio de gráficos gerados pelos softwares 

Rhinoceros e plugins Grasshopper e Karamba, as deformações sofridas pelos 

produtos referentes às escrivaninhas. Deve-se destacar que houve uma ampliação 

de 7 vezes da imagem, para que as defomações fossem percebidas. Pode-se notar 

que a discrepância de desempenho se torna mais acentuada quando há um 

aumento no sentido longitudinal, como apontado nas Tabelas 31 e 32. 

 

Figura 52 – Gráficos com as deformação no sentido horizontal dos produtos referentes às 
escrivaninhas.  

     
 

     
Fonte: Autora (2018). 

Legenda: a) PALF 30 (120cm x 55cm x 2,8cm); b) PALF 40 (120cm x 55cm x 2,8cm);  
c) PALF 30 (160cm x 55cm x 2,8cm); d) PALF 40 (160cm x 55cm x 2,8cm) 

 

Quanto aos painéis simulados no sentido vertical, foram analisadas quatro 

dimensões: 1,83cm x 275cm – padrão comercial; 80cm x 210cm – divisória ou porta; 

50cm x 75cm – lateral de escrivaninha ou armário baixo; e 55cm x 190cm – lateral e 

Painel 
(teor PALF) 

Dimensão 
(cm) 

Carga 
(kg) 

Deformação 
(mm) 

PALF 30 40 x 40 x 1,8 5 0,74 

PALF 30 40 x 40 x 2,8 5 0,41 

PALF 40 40 x 40 x 1,8 5 0,67 

PALF 40 40 x 40 x 2,8 5 0,39 

a) b) 

c) d) 
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porta de armário. Observou-se que as deformações nesse sentido foram 

demasiadamente inferiores que no sentido horizontal, este fato pode estar 

relacionado com a orientação da PALF no compósito, que é longitudinal. Verificou-

se, também, que as variações da espessura e dos teores de PALF tiveram pouca 

influência em alterações mais expressivas no desempenho mecânico dos painéis, 

sendo as dimensões referentes à largura e ao comprimento, os aspectos mais 

significantes, como pode ser observado nas Tabelas 34 e 35. 

 

Tabela 34 – Deformações dos painéis verticais (184cm x 275cm/ 80cm x 210cm) com efeito da 
gravidade. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora (2018). 
 

Tabela 35 – Deformações dos painéis verticais (50cm x 75cm/ 55cm x 190cm) em função da inserção 
de carga. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora (2018). 
 

A Fig. 53 apresenta exemplos de gráficos gerados pelos softwares utilizados 

para a simulação de painéis na vertical, destacando que também houve uma 

Painel 
(teor PALF) 

Dimensão 
(cm) 

Deformação 
(mm) 

PALF 30 184 x 275 x 1,5 1,32 

PALF 30 184 x 275 x 2,8 1,32 

PALF 40 184 x 275 x 1,5 1,27 

PALF 40 184 x 275 x 2,8 1,27 

PALF 30 80 x 210 x 1,5 0,71 

PALF 30 80 x 210 x 2,8 0,59 

PALF 40 80 x 210 x 1,5 0,71 

PALF 40 80 x 210 x 2,8 0,59 

Painel 
(teor PALF ) 

Dimensão 
(cm) 

Carga 
(kg) 

Deformação 
(mm) 

PALF 30 50 x 75 x 1,5 10 054 

PALF 30 50 x 75 x 2,8 10 0,31 

PALF 30 55 x 190 x 1,5 10 2,55 

PALF 30 55 x 190 x 2,8 10 2,28 

PALF 30 50 x 75 x 1,5 30 1,56 

PALF 30 50 x 75 x 2,8 30 085 

PALF 30 55 x 190 x 1,5 30 3,73 

PALF 30 55 x 190 x 2,8 30 2,91 

PALF 40 50 x 75 x 1,5 10 0,53 

PALF 40 50 x 75 x 2,8 10 0,30 

PALF 40 55 x 190 x 1,5 10 1,44 

PALF 40 55 x 190 x 2,8 10 1,29 

PALF 40 50 x 75 x 1,5 30 1,52 

PALF 40 50 x 75 x 2,8 30 0,83 

PALF 40 55 x 190 x 1,5 30 2,06 

PALF 40 55 x 190 x 2,8 30 1,63 
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ampliação de 7 vezes a imagem, para que as defomações fossem percebidas. 

Porém, nota-se que, como já apontado nas Tabelas 34 e 35, os resultados são 

demasiadamente semelhantes. 

 

Figura 53 – Gráficos com as deformação no sentido vertical dos produtos referentes aos painéis com 
dimensão comercial. 

      
 

      
Fonte: Autora (2018). 

Legenda: a) PALF 30 (184cm x 275cm x 1,5cm); b) PALF 40 (184cm x 275cm x 1,5cm);  
c) PALF 30 (184cm x 275cm x 1,5cm); d) PALF 40 (184cm x 275cm x 2,8cm) 

 

Por fim, deve-se apontar que, de uma forma geral, os resultados encontram-

se em conformidade com a pesquisa de Pazetto (2009), que analisou as 

deformações de amostras de MDP inseridas no mercado – marca Duratex –, 

estando de acordo com a ASTM D1037-99, e alcançando as seguintes deformações: 

1,81mm a 6,78mm – espessura de 1,5cm; 1,30mm a 4,20mm – espessura de 1,8cm; 

2,83mm a 8,68mm – espessura de 2,5cm. 

 

a) b) 

c) d) 
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4.4.3. Aplicações na arquitetura dos componentes arquitetônicos e mobiliários 

confeccionados com os materiais compósitos desenvolvidos nesta tese 

 

  A partir dos resultados da modelagem paramétrica, das análises comparativas 

com as normativas e especificações técnicas de produtos inseridos no mercado, e 

de questões conceituais relacionadas às fibras e resinas vegetais apontadas nesta 

pesquisa, recomenda-se o uso dos componentes arquitetônicos e dos mobiliários 

confeccionados com os compósitos desenvolvidos nesta tese em ambientes 

internos, de uma forma geral, como residenciais e corporativos, e confecção de 

mobiliários.  

A Fig. 54 ilustra uma das possíveis aplicações dos painéis de PALF – teor 

40% de fibra – e poliuretano bi-componente derivado do óleo de mamona –, cujas 

dimensões definidas estão de acordo com as simulações realizadas no Grasshopper 

– 1,5 cm x 150 cm x 190 cm, espessura, largura e comprimento, respectivamente. O 

uso sugerido na Fig. 54 corresponde a uma divisória composta pelo painel PALF 

encaixado em uma estrutura metálica. 

 

Figura 54 – Simulação tridimensional e desenhos técnicos de possível uso – como divisórias em 
ambientes corporativos – do painel PALF e poliuretano vegetal. 
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Fonte: Autora (2018). 

 

Considerando que a PALF é uma matéria-prima proveniente do 

reaproveitamento de resíduos sólidos, fator com tendência a baratear o custo final 

dos produtos, como apontado por Prado e Spinacé (2015), sugere-se, ainda, o uso 

em habitações que demandam baixo custo, como habitações de interesse social. 

Outra questão que deve ser ressaltada, é que a PALF e o poliuretano bi-

componente derivado do óleo de mamona são matérias-primas vegetais, e mesmo 

considerando o fato da resina ser sintetizada em laboratório, de acordo com a 

literatura correlata, a exemplo de Jesus (2005), ela é 80% biodegradável. Desta 

maneira, pode-se apontar que os compósitos apresentam tendência a 

biodegradabilidade.  

Os estudos realizados para embasar as recomendações de uso dos 

compósitos desenvolvidos nesta tese apontam a viabilidade deste material para os 

teores de 30% e 40% de PALF. Portanto, deve-se mencionar o potencial da PALF e 

da resina bi-componente derivada do óleo de mamona para confecção de 

compósitos com uso na arquitetura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando o procedimento experimental, deve-se apontar que foi possível 

a sua realização em ambiente laboratorial, conforme processos industriais, 

apresentados no Capítulo II. As pesquisas correlatas e as normas técnias utilizadas 

foram fundamentais para auxiliar a sua execução.  

 Quanto a PALF “in natura”, os ensaios realizados com os compósitos 

demostraram a pertinência do seu uso em matrizes poliméricas, cujos resultados 

foram satisfatórios quando comparados com documentos normativos para 

componentes arquitetônicos, especificações técnicas de produtos inseridos no 

mercado e pesquisas correlatas. 

Para todos os teores de PALF, os resultados dos ensaios de resistência à 

flexão e à tração mostraram-se acima dos estipulados como mínimos pelas 

normativas e especificações técnicas analisadas, e aproximados das pesquisas 

correlatas. O teor de umidade, a absorção de água e o inchamento em espessura, 

atenderam os valores definidos pelas normativas, nos âmbitos nacional e 

internacional – padrão EUA. 

A densidade dos compósitos variou entre 610kg/m3 e 800kg/m3, mostrando-se 

possível a sua classificação como painéis compósitos, conforme o documento ANSI 

A208.1 (ANSI, 2016). Os painéis confeccionados com as frações volumétricas de 

70%(matriz)/30%(fibra) e 60%(matriz)/40%(fibra) são os mais recomendados para 

uso na arquitetura, tais como, divisórias e mobiliário.   

Em relação aos componentes arquitetônicos, alguns aspectos embasaram a 

análise sobre a utilização dos compósitos desenvolvidos nesta tese como matéria-

prima para confecção dos mesmos, como a densidade, que inviabilizou a aplicação 

como piso. E como já mencionado, optou-se por não recomendar o uso na 

confecção de forro devido a ausência dos ensaios de condutibilidades térmica e 

acústica. 

A modelagem paramétrica mostrou-se importante para enfatizar a 

possibilidade do uso de painéis compósitos de PALF e resina vegetal – teores de 

30% e 40% de fibra – para a confecção de componentes arquitetônicos e mobiliário, 

com a finalidade de aplicação na arquitetura, confirmando a coerência da análise 
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comparativa entre os resultados das caracterizações físicas e mecânicas, e as 

normativas vigentes nos âmbitos nacional e internacional para painéis compósitos. 

Diante dessas questões, deve-se mencionar diferentes ambientes onde os 

painéis de PALF e poliuretano bi-componente derivado do óleo de mamona podem 

ser utilizados, tais como, ambientes residenciais e coorporativos, e edificações que 

demandam baixo custo de execução, como arquitetura de interesse social. Porém, 

os ensaios realizados, permitem, apenas, indicações para ambientes internos.  

Por fim, deve-se ressaltar que os aspectos sociais, ambientais, de inovação e 

de desempenho tendem a estar de acordo com as necessidades atuais para 

fabricação de produtos a serem incorporados pela indústria, conforme pesquisas 

correlatas apresentadas nesta tese. Como forma de otimizar e criar variedades dos 

compósitos desenvolvidos, julga-se pertinente algumas recomendações para 

trabalhos futuros, que estão descritas a seguir. 

 

 Estudar outras frações volumétricas entre a PALF e a matriz;  

 

 Analisar o compósito PALF e poliuretano bi-componente derivado do óleo de 

mamona, considerando a fibra com tratamento; 

 

 Aferir novas variações do poliuretano derivado do óleo de mamona – voltados 

para ambientes externos, por exemplo; 

 

 Realizar ensaios de resistência às intempéries, biodegradabilidade e 

combustibilidade; 

 

 Analisar as condutibilidades térmica e acústica; 

 

 Verificar a potencialidade de outros usos na arquitetura e engenharias do 

material desenvolvido; 

 

 Realizar estudo de custo dos compósitos. 
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A partir do conteúdo exposto, pode-se destacar a abrangência de pesquisas 

relacionadas com o desenvolvimento de novas tecnologias e materiais alternativos, 

com foco da aplicação na arquitetura e engenharias. 
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