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RESUMO 

 

 

O interesse, nos dias de hoje, pela produção de compósitos reforçados de fibras vegetais 

é crescente e mundial, pois alia a necessidade de desenvolvimento de materiais com 

propriedades diferenciadas e superiores aos materiais convencionais com a crescente 

preocupação com o meio ambiente. A utilização da fibra vegetal como reforço em compósitos 

é vantajosa visto que se trata de um material de fonte renovável, de baixo custo, biodegradável 

e não-tóxico. O presente trabalho objetivou desenvolver e caracterizar compósitos poliméricos 

reforçados com o bagaço (rejeito) da fibra de piaçava, com o intuito de agregar valor comercial 

ao rejeito gerado na confecção de cabanas cujo destino final é o lixo. O experimento se deu em 

duas etapas. Na primeira, os compósitos de matriz epóxi reforçados de fibra de piaçava, na 

condição de como recebidas sem qualquer tratamento superficial, foram confeccionados 

variando-se os comprimentos da fibra (10, 20 e 30 mm) e mantendo-se a mesma proporção de 

cada material. Suas propriedades mecânicas foram obtidas a partir dos ensaios de flexão e 

tração. Estes resultados mostraram uma tendência de aumento da tensão máxima de ruptura 

com o aumento do comprimento da fibra, que a adição de fibras não reforçou a matriz 

polimérica e que o material é capaz de competir com outros produtos industriais a base de 

madeira. Na segunda etapa, foram fabricados compósitos híbridos em forma de sanduíche, cujas 

camadas externas são formadas de uma camada de fibra de vidro e cujo núcleo é formado de 

compósito de matriz de resina epóxi reforçado com fibras curtas de piaçava de 30 mm de 

comprimento (obtido do mesmo modo que no primeiro experimento). Para a caracterização 

deste material foram realizados ensaios de tração e flexão, cujos resultados apontaram que as 

fibras serviram de elementos reforçadores da matriz polimérica. 

 

 

Palavras-Chave: Fibra de piaçava; Compósito polimérico; Propriedades mecânicas. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

Nowadays the interest for the production of reinforced composites of vegetal fibers is 

growing worldwide, because it combines the need to develop materials with differentiated and 

superior properties to conventional materials with the growing concern about the environment. 

The use of vegetal fibers as reinforcement in composites is advantageous as it is low cost, 

biodegradable and non-toxic renewable source material. The present work aimed to develop 

and characterize polymer composites reinforced with piassava fiber bagasse (tailings), in order 

to add commercial value to the scraps generated in the manufacture of huts whose final 

destination is garbage. 

The experiment took place in two stages. In the first one, the piassava fiber reinforced 

epoxy matrix composites, as received without any surface treatment, were made by varying the 

fiber lengths (10, 20 and 30 mm) and maintaining the same proportion of each fiber material. 

Mechanical properties were obtained from flexural and tensile tests. These results showed a 

tendency to increase the maximum rupture stress with increasing fiber length, that the addition 

of fibers did not reinforce the polymer matrix, and a capacity to compete with other wood based 

industrial products. In the second stage, sandwich-shaped hybrid composites were 

manufactured, the outer sheets of which are formed of fiberglass layer and the core of which is 

made of 30 mm length piassava fibers reinforced epoxy resin matrix composite (obtained from 

same as in the first experiment). For the characterization of this material tensile and flexural 

tests were performed, whose results showed that the fibers served as reinforcing elements of 

the polymeric matrix. 

 

 

Key-Words: Piassava fiber; Polymer composite; Mechanical properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É grande o predomínio das matrizes poliméricas na mais ampla diversidade de 

componentes compósitos fabricados industrialmente. O desenvolvimento e obtenção de ligas 

poliméricas, misturas e compósitos são impulsionados pelo elevado custo no desenvolvimento 

de novos polímeros com aplicações específicas e a possibilidade de criação de materiais de 

menor custo através da união de matérias-primas caras com outras mais baratas (Aquino, 2003). 

O interesse, nos dias de hoje, pela produção de compósitos reforçados de fibras vegetais 

é crescente e mundial, pois alia a necessidade de desenvolvimento de materiais com 

propriedades diferenciadas e superiores aos materiais convencionais com a crescente 

preocupação com o meio ambiente. A utilização das fibras vegetais como elementos 

reforçadores possui diversas vantagens, visto que são materiais de fontes renováveis com 

grande disponibilidade, biodegradáveis, carbono “free” e mais baratas do que as fibras 

comumente empregadas (como as fibras de vidro e aramida) (Aquino, 2005; Pires, 2009). 

Nas últimas duas décadas, o elevado volume de resíduos oriundos da agroindústria 

combinado com a crescente preocupação com o meio ambiente têm conduzido o mercado e a 

indústria para um uso mais racional dos recursos naturais. Os resíduos gerados pela 

agroindústria da fibra vegetal podem constituir importantes matérias-primas na confecção de 

novos materiais (como reforços em compósitos usados na construção civil). Desta forma, o 

resíduo deixa de ser considerado lixo e passa a ser tratado como um subproduto do processo 

produtivo, causando, por sua vez, um menor impacto ambiental na cadeia produtiva das fibras 

vegetais (Savastano Jr., 2000). 

Deste modo, o desenvolvimento de compósitos reforçados com fibras naturais contribui 

para a redução da poluição do meio ambiente e para o emprego de recursos naturais disponíveis. 

A seleção da fibra na confecção de compósitos poliméricos depende da sua disponibilidade na 

região. O Brasil produz uma variedade grande de fibras naturais que possuem aplicações em 

compósitos poliméricos, tais como: sisal, bagaço de cana-de-açúcar, banana, curauá, coco, juta, 

piaçava, entre outras. 

A piaçava é uma palmeira abundante nativa e endêmica no litoral Norte e Nordeste 

brasileiro. A importância econômica da piaçaveira está na extração das suas fibras para a 

fabricação de vassouras, enchimento nos assentos de carros, cordoaria e escovões. O resíduo 

obtido do beneficiamento e limpeza durante o processo de separação das fibras, também 
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conhecido como bagaço, fita ou borra, serve de cobertura de casas e cabanas. A fibra piaçava é 

um material promissor para utilização como fase reforçadora do compósito polimérico, visto 

que suas características químicas e estruturais conferem à ela boas propriedades mecânicas e 

térmicas. (Miranda, 2015) 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver e caracterizar compósitos poliméricos 

reforçados com o bagaço (rejeito) da fibra de piaçava. O uso do rejeito gerado na confecção de 

cabanas como reforço em matrizes poliméricas tem como intenção agregar valor comercial a 

este material, cujo destino final é o lixo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Origem 

O desenvolvimento dos materiais têm sido constante com o objetivo de produzir artefatos 

cada vez mais competitivos. Os materiais compósitos também estão nesse grupo, sendo muito 

utilizados na indústria aeroespacial e automobilística.  

Materiais compósitos têm uma longa história de uso. Seus primórdios são desconhecidos, 

mas toda a história contém referências a alguma forma de material compósito. Por exemplo, a 

palha foi utilizada pelos israelitas para fortalecer os tijolos de barro. Madeira compensada foi 

usada pelos antigos egípcios quando perceberam que a madeira poderia ser manipulada para 

obter mais resistência mecânica, térmica e diminuir a absorção de umidade (Jones, 2014). 

O uso de materiais compósitos desde a antiguidade também é descrito por Gay (2007), 

onde esses materiais eram utilizados como reforço para armas de uso diário, como espadas e 

arcos. 

A partir da década de 60 do século XX, os compósitos reforçados por fibras sintéticas 

foram introduzidos de maneira definitiva na indústria aeroespacial. O desenvolvimento de 

fibras de carbono, boro, quartzo ofereceu ao engenheiro a oportunidade de melhorar os projetos 

estruturais, atendendo assim, as necessidades de desempenho em voo, uma vez que se tornou 

possível projetar o material. A substituição de alumínio por compósitos poliméricos estruturais, 

por exemplo, permite uma redução de 20 a 30%, além de 25% na redução do custo final de 

obtenção das peças (Angélico, 2009). 

Desde os anos 70, a aplicação de compósitos vem crescendo com o desenvolvimento de 

novas fibras como fibra de carbono e aramida, além de matrizes compostas por metais e 

cerâmicas (Kaw, 2005). 

Os benefícios da utilização dos compósitos pela indústria aeronáutica também são 

destacados por Leite (2014), como vantagens pode-se incluir a capacidade de adaptar a diversos 

tipos de layouts e mesmo assim mantendo uma ótima resistência e rigidez a fadiga, à corrosão, 

e, com boas práticas de projeto, redução no custo de montagem devido ao menor número de 

peças e elementos de fixação. A resistência de compósitos de fibras de alta resistência, em 

especial fibras de carbono, são mais elevadas do que outras ligas metálicas, quando se compara 

aos materiais utilizados na indústria aeroespacial. Isso se traduz em maior economia de peso, 

resultando em um melhor desempenho, maiores cargas, maior alcance e economia de 
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combustível da aeronave. Na figura 1 é possível observar a importância dos materiais 

compósitos na fabricação de um avião comercial. 

 

Figura 1 - Materiais utilizados no Boeing 767. 

Fonte: Boeing, 2019. 

 

 

Além das aplicações utilizadas, também existem materiais que ocorrem naturalmente na 

natureza, como aponta Callister (2002). Por exemplo, a madeira consiste em fibras de celulose 

resistentes e flexíveis, que são envolvidas e mantidas unidas por meio de um material mais 

rígido chamado de lignina. Também, os ossos são um compósito constituído pela proteína forte, 

porém mole, conhecida por colágeno, juntamente com o duro e frágil mineral apatita. 

De uma maneira geral, pode-se considerar um compósito como sendo qualquer material 

multifásico que exiba uma proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o 

constituem, de tal modo que é obtida uma melhor combinação de propriedades (Callister, 2002). 

A figura 2 apresenta um esquema representativo da estrutura de um material compósito. 
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Figura 2 - Composição de material compósito. 

Fonte: Teriz, 2019. Adaptada pelos autores. 

 

 

Para Kaw (2005), um compósito é um material estrutural composto de dois constituintes 

em nível macroscópio onde um não é solúvel no outro. Um dos constituintes é chamado de fase 

de reforço e o outro que está envolto é denominado matriz. A matriz tem como principal função 

proteger a fase de reforço contra agentes externos. 

Sheldon (1997) considera compósito como um material multifásico no qual as fases 

constituintes devem ser quimicamente diferentes e estar separadas por uma região distinta, 

descrita pele autor como região de interface. 

As características da interface entre fibra e matriz estará diretamente relacionada ao tipo 

de cada elemento, fator esse que será abordado na próxima seção. Assim como relata Folkes 

(1982), o componente reforço tem por finalidade aumentar a resistência mecânica e resistência 

a fluência da matriz, sendo fundamental estudar a interface matriz e o reforço. 

 

2.2 Classificação dos compósitos 

Um esquema simples de classificação foi proposto por Callister (2002), onde os materiais 

são divididos em três tipos principais: compósitos reforçados com partículas, compósitos 

reforçados com fibras e compósitos estruturais. Esse modelo é ilustrado na figura 3. 
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Figura 3 - Classificação dos compósitos. 

Fonte: Callister, 2002. 

 

2.2.1 Compósito particulado 

Essa categoria de compósito apresenta subclassificação entre partículas grandes e reforço 

por dispersão. Segundo o modelo apresentado por Callister (2002), a principal diferença está 

relacionada a forma como a matriz interage com o material particulado.  

No material de partículas grandes a interação entre fibra e matriz é menor, não 

acontecendo em nível atômico. Já para o material particulado, a área de interação é maior e essa 

aproximação é válida. 

Para ilustrar a aplicação dessa classe de compósito pode se citar o concreto, amplamente 

utilizado na construção civil, sendo composto basicamente por cimento, brita e areia. 

 

2.2.2 Compósito reforçado com fibra 

São muito estudados para desenvolvimento tecnológico, principalmente pela sua 

excelente relação peso/resistência, sendo utilizado em larga escala na indústria aeroespacial. 

O tipo de fibra não é o único fator relevante para as propriedades do material, sendo 

também de grande valia aspectos físicos relacionados ao tamanho e orientação da mesma. O 

tipo de fibra é classificado em dois grandes grupos, fibras artificiais e fibras vegetais, que serão 

abordados na seção 2.4. 
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As fibras orientadas possuem uma resistência a tração ao longo do seu eixo e a 

transferência de tensão no compósito fabricado é favorecida (Folkes, 1982). 

 

2.2.3 Compósito estrutural 

Os compósitos estruturais podem ser de dois tipos, laminares e painéis em sanduíche. O 

primeiro é composto por folhas de uma fibra específica que combinadas com uma matriz 

formam um único material com melhores propriedades. 

Callister (2002) destaca que um compósito laminar possui uma resistência relativamente 

alta em uma grande variedade de direções, porém é menor comparada com o caso de todas as 

fibras na mesma direção. 

Painéis em sanduíche são chamados dessa maneira porque são formados por duas folhas 

mais externas, ou também denominadas de face, que são separadas por um núcleo menos denso.  

 

2.3 Materiais Poliméricos 

Segundo Padilha (1997), os polímeros são formados de macromoléculas naturais ou 

sintéticas. O couro, a seda, o chifre, o algodão, a lã, a madeira e a borracha natural são exemplos 

de polímeros naturais, enquanto que os plásticos são constituídos de macromoléculas sintéticas. 

Geralmente esses materiais são leves, isolantes elétricos e térmicos, apresentam boa 

resistência à corrosão e flexíveis (Padilha, 1997). Por outro lado, suas propriedades mecânicas, 

em sua maioria, são muito sensíveis à taxa de deformação, à temperatura e à natureza química 

do ambiente (como a presença de água, oxigênio, solventes orgânicos etc).  

Por esta razão, os polímeros podem ser classificados de acordo com a sua resposta 

mecânica a temperaturas elevadas. Os polímeros termorrígidos, também chamados de 

termofixos ou termoestáveis, quando submetidos a aplicação de calor se tornam 

permanentemente duros e não amolecem com aquecimento posterior. Já os polímeros 

termoplásticos amolecem quando são aquecidos e endurecem após o resfriamento, como esses 

processos são reversíveis eles podem ser realizados repetidas vezes (Callister, 2002). Os 

termorrígidos, em geral, são mais frágeis e duros do que os termoplásticos. 

 

2.3.1 Polímeros como matriz 

É grande o predomínio das matrizes poliméricas na mais ampla diversidade de 

componentes compósitos fabricados industrialmente. Alguns dos fatores importantes que 

impulsionam o desenvolvimento e obtenção de ligas poliméricas, misturas e compósitos são: o 
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elevado custo no desenvolvimento de novos polímeros com aplicações específicas, a 

possibilidade de criação de materiais de menor custo através da união de matérias-primas caras 

com outras mais baratas (Aquino, 2003). 

Dentre os materiais compósitos, os de matriz polimérica são o tipo mais comum e de 

maior aplicabilidade em meios onde a temperatura não exceda de 100ºC a 200ºC (Motta , 

2014). Esses materiais são de moldagem estrutural e são constituídos por uma fase contínua 

polimérica, chamada matriz, e por uma fase descontínua formada por fibras, que servem de 

reforço para a matriz. Na moldagem destas duas fases, processo chamado cura, as ligações 

cruzadas entre as moléculas poliméricas promovem a união físico-quimica das fases, 

proporcionando ao material final propriedades especiais que determinam sua vasta e avançada 

aplicação (Boynard et al, 2003).  

A força de ligação entre a fibra e a matriz é um importante fator no modo como os 

compósitos se deformam e fraturam. Como a aderência entre as suas superfícies se dá pelo 

controle dos fatores químicos e físicos envolvidos na adesão, existem atualmente técnicas de 

tratamentos nas superfícies das fibras com o objetivo de aumentar a força de ligação, e 

consequentemente tendo um efeito significativo sobre a resistência mecânica do compósito. 

Nos compósitos reforçados por fibras as matrizes poliméricas têm como função proteger, 

alinhar e estabilizar as fibras, conferir resistência quando em compressão e promover a 

transferência de tensão de uma fibra para outra. A rigidez e a resistência da matriz geralmente 

são inferiores às das fibras reforçadoras. Dentre as fibras de reforço, as mais usuais são fibra de 

vidro, aramida, de carbono, fibras naturais, lignocelulósicas ou de origem animal (Aquino, 

2005). 

O processamento dos polímeros termorrígidos é definido por períodos de tempo para a 

cura, processo através do qual os termofíxos atingem sua estabilidade. Desta forma, as 

propriedades do produto final estão sujeitas as variáveis do processo. Por outro lado, a 

moldagem dos termoplásticos é um processo reversível, não necessitando, portanto, de 

polimerização (Aquino, 2003). 

Existem importantes restrições do emprego dos polímeros como matriz em compósitos, 

em razão da limitação da temperatura de serviço e da baixa tenacidade à fratura, que é 

significativamente inferior a dos aços em geral. Contudo, estes materiais além de possuírem 

propriedades mecânicas muito interessantes à temperatura ambiente, são de fácil fabricação e 

de custo menor. 
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Para Rebelo (2016), as finalidades básicas principais de um adesivo são a sua capacidade 

de molhabilidade e dispersão na superfície do substrato preenchendo os espaços existentes e, 

consequentemente, formando ligações permanentes entre eles. Os materiais termorrígidos 

possuem estas características básicas, devido ao fato das resinas se encontrarem em uma 

viscosidade muito baixa antes da cura. E, por esta razão, são a classe de polímeros mais 

amplamente utilizados em aplicações de compósito (Aquino, 2003). 

 

2.3.2 Resina Epóxi 

As resinas pertencem ao grupo dos polímeros termorrígidos e apresentam baixo peso 

específico. Como consequência, o uso desse tipo de polímero como matriz em compósitos 

reforçados com fibras resulta em materiais compósitos de baixo peso específico.  

Devido as propriedades características das resinas, os compósitos à base desse polímero 

apresentam excelente resistência mecânica e soluções para quase todo tipo de situações de 

engenharia, como em setores de aeronáutica, naval, automobilístico (Canevarolo, 2006). 

As resinas dos tipos epóxi e poliéster são uma das classes mais importantes de 

termorrígidos largamente empregados nos materiais estruturais e em aplicações de compósitos, 

uma vez que oferecem uma combinação única de propriedades que não são possíveis de se 

conseguir utilizando outras resinas termorrígidas (Bridson, 1966). 

Dentre as matrizes termorrígidas, as resinas epóxi têm um custo mais elevado, por outro 

lado apresentam propriedades mecânicas e resistências ao calor e a umidade superiores em 

relação às resinas poliéster (Vide Figura 4). Uma característica importante e comum aos dois 

tipos de resinas é o fato de serem de fácil processamento, pois encontram-se na forma líquida 

ou na forma de pastas moldáveis antes da polimerização (ou cura), facilitando a fabricação de 

peças. 
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Figura 4 - Comparação principais resinas. 

Fonte: A.K. Kaw, 2005. Adaptada pelos autores. 

 

 

A resina epóxi líquida é muito usada na fabricação de laminados de fibra sintéticas, como 

de vidro, carbono e kevlar, e naturais, como juta, sisal e algodão. Graças à sua alta resistência 

química e mecânica, ela é utilizada como substituto das resinas convencionais de laminação, 

como os poliésteres insaturados, quando estes não atendem ao projeto de fabricação de 

laminados especiais. São materiais muito aplicados em tubulações, tanques, aeronaves, 

embarcações, veículos de alta performance, artigos esportivos, revestimentos especiais, etc 

(Bledzki, 1999). 

A resina ideal deve ser capaz de suportar grandes deformações sem apresentar distorção 

permanente, além de resistir e dissipar as microfissuras dentro do material compósito. Portanto, 

a temperatura à distorção térmica – HDT, que é a temperatura até à qual se espera que as 

propriedades das resinas se mantenham inalteráveis, é uma propriedade relevante na escolha da 

resina (Rebelo, 2016). 

As resinas epóxi pertencem ao grupo de polímeros que possuem em sua estrutura 

molecular muitas ligações cruzadas, formando redes tridimensionais. Na figura 4 é possível 

perceber que as resinas do tipo epóxi pertencem ao grupo de maior resistência mecânica dentre 
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os polímeros, este comportamento se deve à influência do tipo de ligação na resistência 

mecânica da matriz (vide Figura 5).  

 

 

Figura 5 - Estrutura molecular e resistência mecânica dos polímeros. 

Fonte: Puc, 2018. Adaptada pelos autores. 

 

 

A estrutura molecular em rede proporciona à resina epóxi uma outra característica 

essencial, a capacidade de aderir às fibras. A resistência final do compósito depende em grande 

medida da magnitude dessa ligação. A adesão é também importante para proteger as fibras 

contra ações externas, como absorção de água, abrasão e ataques químicos, ainda que sua 

resistência seja algumas vezes inferior à das fibras (Rebelo, 2016). 

Propriedades e características importantes da resina epóxi líquida:  

1. Baixa viscosidade da resina e endurecedor (fácil manuseio). 

2. A cura se dá rapidamente na faixa entre 5 a 150 C, dependendo do agente utilizado. 

3. Ocorre baixa contração durante a cura (3%), outras resinas como fenólicas e acrílicas, 

liberam água e apresentam alta contração. 

4. Alta adesão; alto isolamento elétrico e boa inércia química. 

5. As resinas epóxi, dependendo do agente de cura, possuem boa resistência a ácidos e 

reagentes cáusticos e boa versatilidade. 
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2.4 Fibras como reforço 

Os compósitos mais importantes, do ponto de vista tecnológico, são aqueles em que a 

fase dispersa encontra-se na forma de uma fibra. Os objetivos de projeto do compósito 

reforçado com fibra são resistência mecânica e/ou resistência a fluência da matriz alta em 

relação ao seu peso (Callister, 2002). 

As fibras utilizadas como reforço são divididos em dois grupos: fibras naturais e fibras 

feitas pelo homem. As fibras naturais podem ser subdivididas com base em suas origens, 

provenientes de plantas, animais ou minerais. 

 

2.4.1 Fibras sintéticas  

 

2.4.1.1 Fibra de vidro 

A fibra de vidro é o material reforçador mais conhecido. Além de sua aplicação na 

indústria aeroespacial em componentes que não precisam de rigidez elevada, esse material está 

presente no reparo de caixas d’água, carenagem, pequenas embarcações e em muitos projetos 

universitários de extenção. A imagem 6 ilustra um tecido de fibra de vidro. 

 

 



26 

 

 
Figura 6 – Fibra de vidro. 

Fonte: Sercel, 2019. 

 

A maior parte das variações desse material são compostos por silica (SiO2), sendo 

adicionados alguns outros componentes como óxido de cálcio, boro, ferro, alumínio e sódio. A 

variação das composições resultam em três tipos principais: E-glass; C-glass; S-glass. O mais 

utilizado é o E-glass, possuindo melhor isolamento elétrica e resistente a intemperismo. O C-

glass possui uma melhor resistência a corrosão e por último o S-glass, sendo mais resistente, 

com módulo de Young mais elevado, resistente a temperatura e consequentemente resultando 

em um maior custo. (Hull e Petters et.all) . A tabela 2 apresenta a composição e propriedades 

dos três tipos descritos. 
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Tabela 1 - Composições e propriedades das fibras de vidro. 

  E-glass C-glass S-glass 

Composição (%) 

SiO2 52,4 64,4 64,4 

Al2O3 + Fe2O3 14,4 4,1 25 

CaO 17,2 13,4 - 

MgO 4,6 3,3 10,3 

Na2O + K2O 0,8 9,6 0,3 

B2O3 10,6 4,7 - 

BaO - 0,9 - 

Propriedades 

ρ (M.g.m-3) 2,6 2,49 2,48 

K (W.m-1.K-1) 13 13 13 

α (10-6.K-1) 4,9 7,2 5,6 

δx (GPa) 3,45 3,3 4,60 

E (GPa) 76 69 85,5 

Tmax (°C) 550 600 650 

Fonte: Hull and Clyne, 1996. Adaptada pelos autores. 

 

Como aplicação podemos citar hélices, casco de embarcações, pranchas de surf, piscinas, 

caixas d’água, componentes da indústria aeroespacial, fabricação de telhas, banheiras, entre 

outras que se beneficiam do excelente custo benefício desse material, possibilitando produtos 

mais competitivos e eficientes. 

 

2.4.1.2 Fibra de carbono 

Desconsiderando o fator custo, sua aplicabilidade seria muito maior em grande parte das 

aplicações onde o peso é uma variável importante. Comparado com propriedades mecânicas de 

ligas metálicas, a fibra de carbono se destaca como a melhor relação resistência por peso. A 

figura 7 ilustra um tecido de fibra de carbono. 

 



28 

 

 
Figura 7 - Fibra de carbono. 

Fonte: Composites and Architecture, 2019. 

 
 

Suas principais aplicações estão relacionadas a indútria aeroespacial, automobilística, 

bicicletas, esquis, proporcionando grandes reduções de peso e grandes resistências aos esforços 

mecânicos. 

 

2.4.1.3 Fibra de aramida 

A fibra de aramida, também conhecida como Kevlar (Marca registrada DuPont), está em 

posição intermediária entre a fibra de vidro e a de carbono, tanto em relação as propriedades 

mecânicas quanto em relação ao custo. A figura 8 apresenta um tecido de fibra de aramida. 
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Figura 8 - Fibra de aramida. 

Fonte: Indústria e comércio paulista, 2019. 

 

 

Uma característica interessante desse material é a sua resistência ao cisalhamento que 

resulta em uma ampla utilização na área militar como, por exemplo, no colete a prova de balas. 

Em contrapartida, essa característica também atrapalha no manuseio da fibra, dificultando as 

etapas do processo de fabricação como um simples corte. 

 

 

2.4.2 Fibras naturais 

Os principais componentes químicos das fibras naturais (também denominadas fibras 

lignocelulósicas) são a celulose, a hemicelulose e a lignina. A celulose é o principal 

componente. Em relação a sua estrutura, as fibras vegetais são compostas de um feixe de células 

individuais (fibrilas de celulose) que são mantidas coesas por uma matriz composta de lignina 

e hemicelulose, conforme exemplificado na figura 9. Devido a isto, podem ser consideradas 

como compósitos de fibrilas, cuja matriz tem a função de agir como uma barreira natural à 

degradação microbiana e servir como proteção mecânica. (Bledzki, 2011 e Aquino, 2003). 
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Figura 9 - Estrutura da fibra natural. 

Fonte: Coelho,2018. Adaptada pelos autores. 

 

 

As propriedades mecânicas das fibras vegetais dependem do teor de celulose, do seu grau 

de polimerização e do ângulo das fibrilas (as microfibrilas formam espirais ao longo do eixo 

das fibras). Fibras que possuem maiores quantidades de celulose, elevado grau de polimerização 

e um baixo ângulo micro-fibrilar apresentam alta resistência à tração e rigidez. As propriedades 

mecânicas das fibras vegetais podem variar bastante dependendo dos fatores: se as fibras são 

retiradas do caule ou das folhas das plantas, local de plantio e pré-condicionamento das plantas 

(Lopes, 2011). 

A grande diversidade das fibras vegetais dificulta a sua classificação. Porém, elas podem 

ser classificadas segundo o tipo e a parte da planta de onde são retiradas (Nascimento, 2009). 

1- Sementes e fruto: Algodão e Luffa; 

2- Relvas e Gramíneas: Retiradas das hastes das monocotiledôneas: trigo, aveia, cevada, 

arroz, junco, bambu e bagaço de cana; 

3- Folha: Retiradas ao longo do comprimento das folhas das plantas monocotiledôneas: 

Curauá, sisal, abacá, henequém, cantala, formio, caroá, istle, pita, piaçava; 

4- Caule: Maços de fibras retirados do interior da casca (caule) de hastes de plantas 

monocotiledôneas: Linho, juta, cânhamo, rami, kenaf; 

5- Madeira: Fibras oriundas do xilema do vegetal angiosperna e do gimnospermana: 

Eucalipto, abeto e pinho. 

Em razão do seu baixo custo e boas propriedades mecânicas as fibras lignocelulósicas 

possuem aplicações bastante amplas, elas são utilizadas tanto na confecção de produtos têxteis 

e artigos decorativos quanto para reforço em materiais de alto desempenho na área automotiva. 
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O uso de fibras vegetais como material de reforço pelo homem remonta a um passado remoto, 

desde 500 A.C, ano em que foi datado o tijolo de adobe (considerado o primeiro compósito 

feito de terra crua, água e palha e algumas vezes outras fibras naturais) (Margem, 2013). 

Nas últimas duas décadas, o elevado volume de resíduos oriundos da agroindústria 

combinado com a crescente preocupação com o meio ambiente têm conduzido o mercado e a 

indústria para um uso mais racional dos recursos naturais. Os resíduos gerados pela 

agroindústria da fibra vegetal podem constituir importantes matérias-primas na confecção de 

novos materiais (como reforços em compósitos usados na construção civil). Desta forma, o 

resíduo deixa de ser considerado lixo e passa a ser tratado como um subproduto do processo 

produtivo, causando, por sua vez, um menor impacto ambiental na cadeia produtiva das fibras 

vegetais (Savastano Jr., 2000). 

O interesse, nos dias de hoje, pela produção de compósitos reforçados de fibras vegetais 

é crescente e mundial. Isto se deve às seguintes características das fibras vegetais (Aquino 2005, 

Pires 2009): 

✓  São mais baratas do que as fibras comumente empregadas (como as fibras de 

vidro e aramida), pois a sua produção requer pouca energia e podem ser resíduos 

provenientes de processos agro-industriais; 

✓  São não abrasivas, biodegradáveis, renováveis e carbono “free”, ou seja, após 

compostadas ou incineradas liberam a mesma quantidade de dióxido de carbono 

consumida durante seu desenvolvimento; 

✓   Apresentam baixa densidade e boa flexibilidade no processamento, podendo 

ser facilmente modificadas pela presença de agentes químicos (o mesmo não ocorre com 

as fibras inorgânicas);  

✓  A oferta de material é estável e, consequentemente, as fibras são acessíveis. Pois 

o número de plantas fornecedoras de fibras ou de materiais fibrosos é bastante extenso; 

✓  A coleta e cultivo criam empregos nas zonas rurais. E quando as fibras são 

utilizadas na fabricação de produtos com alto valor agregado, como materiais compósito, 

pode trazer benefícios econômicos e sociais para diversos países em desenvolvimento. 

Vale ressaltar as principais limitações no emprego das fibras vegetais. São elas:  baixo 

módulo de elasticidade, termoplasticidade, são suscetíveis à degradação microbiológica, falta 

de estabilidade dimensional, alta absorção de umidade e pode ocorrer incompatibilidade entre 

a interface matriz reforço (Nascimento, 2009). 
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Existem muitos desafios até que as fibras naturais sejam usadas largamente como reforço 

em compósitos para materiais de engenharia. Mas seu uso tem aumentado gradativamente. 

(Aquino, 2005). A seleção da fibra na confecção de compósitos poliméricos depende da sua 

disponibilidade na região. O Brasil produz uma variedade grande de fibras naturais que 

possuem aplicações em compósitos poliméricos, tais como: sisal, bagaço de cana-de-açúcar, 

banana, curauá, coco, juta, piaçava, entre outras. A tabela 2 contém os principais centros 

brasileiros produtores e/ou processadores de alguns tipos de fibras vegetais. 

 

Tabela 2 - Centros brasileiros produtores e/ou processadores de alguns tipos de fibras naturais. 

Fibra Centros produtores e/ou processadores 

Sisal 

 

Semi-árido da Bahia e da Paraíba 

Piaçava Região de Valença - BA 

 Coco Região de Recife - PE e Aracaju - SE 

Algodão Campina Grande – PB 

Celulose de eucalipto Aracruz – ES 

Rami Região de Londrina – PR 

Bana cultivar nanicão Vale do Ribeira – SP 

Malva Amazônia 

Fonte: Savastano Jr., 2000 Adaptada pelos autores. 

 

2.4.2.1 Fibra de Piaçava  

O termo piaçava é de origem tupi-guarani e tem como significado planta fibrosa com a 

qual se confecciona utensílios caseiros. No Brasil existem seis espécies de palmeiras, 

distribuídas nas regiões Norte e Nordeste, que produzem piaçava. A que tem maior importância 

econômica e que é objeto deste trabalho é a espécie Attalea funifera (vide figura 10 ), encontrada 

nas florestas costeiras e restingas da Bahia, Alagoas e Sergipe (vide figura 11), tendo maior 

concentração no litoral baiano (Guimarães; Silva, 2012). 
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Figura 10 - A piaçava da espécie Attalea funifera. 
Fonte: Guimarães; Silva, 2012. 

 

 

 

Figura 11 - Áreas de ocorrência da espécie Attalea funifera no Brasil. 

Fonte: Guimarães; Silva, 2012. 

 

No segmento de extrativismo vegetal de produtos não madeireiros a fibra de piaçava tem 

grande destaque pelo valor gerado com a sua produção. Isto porque a piaçaveira tem um bom 

retorno econômico em função do baixo custo de plantio, manutenção e exploração. Seu 

desenvolvimento se dá em solos de baixa fertilidade, impróprios para outras atividades agrícolas. 

Dados do IBGE de 2017 apontam que o estado da Bahia é responsável por mais de 80% da 

produção nacional de fibra de piaçava (Guimarães; Silva, 2012; Nascimento, 2009; Rebelo, 

2016). 
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A fibra piaçava da Bahia é forte, dura, lisa, dentre todas as espécies é a que apresenta a 

fibra de maior comprimento, impermeável e sua elasticidade é conservada quando umedecida. Por 

muitos séculos, o emprego da fibra se restringia unicamente a cordas para amarração de navios, 

em razão da sua alta resistência à salinidade e de sua alta flexibilidade. No entanto, atualmente, 

as fibras são utilizadas tanto para fins industriais quanto artesanais, com elas são fabricadas 

escovas domésticas e industriais, enchimento de estofados, cestas, bolsas e chapéus. Na figura 

12 é mostrada algumas destas aplicações (Guimarães, 2012; Aquino, 2005). 

 

 

Figura 12 - a) vassoura mecânica de uso industrial; b) vassouras de uso doméstico; c) cesta e tapete. 
Fonte: Guimarães; Silva, 2012; Clamina, 2019. Adaptada pelos autores. 

 

A fibra é o principal produto da piaçaveira, entretanto seus subprodutos, a borra, palha, 

coquilho e sementes, têm ganhado importância econômica nos dias de hoje. A borra (bagaço 

ou fita) é o resíduo obtido do beneficiamento e limpeza durante o processo de separação das 

fibras, representa cerca de 30%, e serve de cobertura de casas e cabanas conforme mostrado na 

figura 13 (Guimarães; Silva, 2012; Aquino, 2005; Nascimento, 2009). 
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Figura 13 - Cobertura de uma construção feita da borra de piaçava. 

Fonte: Guimarães; Silva, 2012 

 

A tabela 3 contém os teores de celulose, hemicelulose e lignina da fibra de piaçava e de 

outras fibras comuns para efeito de comparação. Nela é possível observar que a fibra piaçava 

possui o maior teor de lignina dentre as demais fibras, esta característica pode explicar o motivo 

pelo qual a fibra de piaçava apresenta alta rigidez e impermeabilidade (Bezerra, 2014; Aquino, 

2003). Segundo Da Conceição (2017), a elevada quantidade de celulose na fibra de piaçava, 

observada na tabela 3, proporciona maior resistência à estrutura da fibra devido ao aumento da 

sua cristalinidade. Miranda (2015) mostrou que a celulose I é o principal constituinte cristalino, 

conferindo à fibra boas propriedades térmicas e mecânicas. 
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Tabela 3 - Percentual dos componentes de algumas fibras lignocelulósicas. 

Fibra 
Celulose 

(%) 

Hemicelulose   

(%) 

Lignina 

(%) 

Piaçava 52,2 3,4 43,1 

Casca de coco 45,0 43,0 0,3 

Bagaço 48 22 20 

Bambu 35 15 27 

Cana 45 20 23 

Linho 60 16 4 

Juta 60 15 16 

Cânhamo 67 16 8 

Rami 69 13 1 

Cânhamo de manilha 63 20 6 

Sisal 60 12 10 

Madeira 45 22 25 

Fonte: Bezerra, 2014; Miranda, 2015. Adaptada pelos autores. 

 

A figura 14 a) mostra o aspecto geral da fibra da piaçava e na ampliação de 50 vezes, 

figura 14 b), é possível observar o detalhe das protuberâncias com extrusões presentes ao longo 

da superfície da fibra. Estas protusões são partículas ricas em silício e possuem extrusões 

agudas em forma de espinhos, que possivelmente servem de ancoragem para a matriz 

polimérica no emprego da fibra como reforço em compósitos (Aquino, 2003).  

 

Figura 14 - a) Aspecto geral da fibra; b) Detalhe das protuberâncias com extrusões. 

Fonte: Aquino, 2003. 
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Os valores da resistência mecânica e módulo de elasticidade da fibra de piaçava são 

inferiores aos da fibra de juta e sisal, por outro lado são valores comparáveis aos da fibra de 

coco e são superiores aos valores da maioria das resinas poliméricas (vide tabela 4). Desta 

forma, as boas propriedades mecânicas, químicas, térmicas e físicas da fibra de piaçava fazem 

dela um material promissor para a sua utilização como reforço em compósitos poliméricos 

(Miranda, 2015; Nascimento,2009, Aquino, 2003). 

 

Tabela 4 - Propriedades mecânicas das fibras em tração. 

Fibra Tensão (MPa) E (GPa) 𝜺𝑻(%) 𝝆 (𝒈/𝒄𝒎𝟑) 

Piaçava 122,5 - 148,5  5,13 - 7,06 2,9  –  3,9 1,03 

Sisal 126 – 800 3,8 – 62 2,80 – 10 1,27 – 1,50 

Coco 95 – 149 2,80 – 13,7 3,3 – 5,1 1,18 – 1,45 

Juta 320 – 500 12,0 – 100 1,3 – 2,8 1,50 

Malva 160 17,4 5,2 1,41 

Rami 393 – 900 7,30 – 25,0 1,8 – 5,3 1,51 

Fonte: Nascimento, 2009; Miranda, 2015. Adaptada pelos autores. 

 

2.5 Ensaio de tração 

O ensaio de tração é um dos ensaios mecânicos mais utilizados para obtenção das 

propriedades mecânicas de um material, como limites de tensão de escoamento, deformação, 

resistência, tenacidade. O ensaio consiste em tracionar um corpo de prova padronizado, que 

pode ter seção circular ou retangular, preso em uma célula de carga até o seu rompimento. A 

representação do equipamento utilizado segue na figura 15. 

 

Sendo um ensaio destrutivo, a zona de deformação plástica representará um curto 

intervalo para materiais frágeis e um intervalo maior para materiais dúcteis. Em compósitos o 

tipo de fratura é frágil, reforçando a importância do correto dimensionamento do material, pois 

uma eventual fratura não trará indícios evidentes. 
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Figura 15 - Máquina ensaio de tração. 
Fonte: Biopdi, 2019. 

 

Para materiais compósitos é utilizada a norma ASTM D3039/D 3039M, nela tanto o 

procedimento de ensaio quanto as dimensões do corpo de prova são especificados e variam de 

acordo com o material a ser ensaiado. 

A tensão nominal é dada pela razão entre a carga aplicada P e a área original da seção 

transversal do corpo de prova 𝐴0. Essa relação considera que a tensão é constante em toda a 

seção transversal. Desta forma, temos: 

 
𝜎 =

𝑃

𝐴0
 

(2.1) 

 

 

𝜎 = 𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜, [MPa] 

𝑃 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎, [N] 

𝐴0 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙, [mm2] 

 

A deformação do corpo de prova é dada pela razão entre o comprimento relativo (𝑙 − 𝑙0) do 

corpo de prova e seu comprimento inicial lo, representada pela equação 2.2. 

 
𝜀 =

𝑙 − 𝑙0

𝑙0
 

(2.2) 
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𝜀 = 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 

𝑙 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙, [mm] 

𝑙0 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, [mm] 

 

A partir dos dados fornecidos pelo equipamento de ensaio de tração e das equações 2.1 e 

2.2 obtemos o gráfico tensão versus deformação. Na figura 16 segue uma típica curva tensão-

deformação. 

 

 
Figura 16 – Curva típica tensão - deformação. 

Fonte: Liga Consultoria Júnior, 2019. 

 

 

 

Um esquema dos comportamentos tensão-deformação em tração de compósito reforçado 

com fibras e de suas fases matriz e dispersa estão apresentados na figura 17.  Pode ser observado 

nesta figura que as fases se deformam de forma diferente e que as propriedades mecânicas do 

compósito são intermediárias entre as propriedades das fases.  
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Figura 17 -  Diagramas Tensão x Deformação do compósito e de suas fases. 

Fonte: Afinko soluções em polímeros, 2019.  

 

 

2.6 Ensaio de Flexão 

O ensaio de flexão é caracterizado pela aplicação de uma carga crescente em um ponto 

de uma barra bi apoiada. Dependendo do número de cutelos o ensaio pode ser classificado como 

três ou quatro pontos. A figura 18  apresenta um esquema do ensaio e a diferença entre os dois 

tipos. 

 

Figura 18 - Ensaio de flexão. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Algumas das principais propriedades obtidas nesse ensaio são os módulos de ruptura, 

elasticidade, resiliência, tenacidade e deflexão máxima de ruptura. As normas recomendadas 

para o ensaio de flexão de materiais poliméricos são a ASTM D790 e ISSO 178. Os corpos de 

prova de material polimérico podem ser feitos por injeção ou cortados de chapas, e é 

recomendável que suas espessuras sejam superiores a 1,6 mm.  
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O diagrama tensão - deformação para flexão é obtida a partir das equações a 2.4 e 2.5 e 

dos dados fornecidos pelo equipamento de ensaio. 

 
𝜎𝑓 =  

3𝑃𝐿

2𝑏𝑑2
 

(2.4) 

 

𝜎𝑓 = Tensão de flexão, [MPa] 

P = Carga aplicada, [N] 

L = Distância entre os suportes, [mm] 

b = Largura do corpo de prova, [mm] 

d = Espessura do corpo de prova, [mm] 

 

 
𝜀𝑓 =  

6𝐷𝑑

𝐿2
 

(2.5) 

 

𝜀𝑓 = Deformação de flexão 

D = Deslocamento, [mm] 

 

Na figura 19 estão as curvas típicas obtidas com o ensaio de flexão, onde a curva do tipo 

a representa um material cuja ruptura ocorreu antes da deformação das fibras; do tipo b 

representa um material cujas fibras sofreram deformação e  ruptura antes do limite de 5% de 

deformação; e do tipo c representa um material cujas fibras não sofreram deformação e  ruptura 

antes do limite de 5% de deformação, e o valor máximo é registrado (Gama, 2017). 
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Figura 19 - Curvas de flexão. 
Fonte: ASTM Subcommittee D20. 10 on Mechanical Properties, 1997. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Descrição da Pesquisa 

O presente trabalho consistiu na análise de material compósito polimérico reforçado com 

fibra de piaçava em duas condições. No primeiro experimento foram obtidos compósitos de 

matriz de resina epóxi reforçados com fibras curtas de piaçava com três comprimentos 

específicos (10, 20 e 30 mm) e mesma proporção de material. Já no segundo experimento foram 

fabricados compósitos híbrido em forma de sanduíche, cujas camadas externas são formadas 

de uma camada de fibra de vidro e cujo núcleo é formado de compósito de matriz de resina 

epóxi reforçado com fibras curtas de piaçava de 30 mm de comprimento (obtido do mesmo 

modo que no primeiro experimento). Em ambos experimentos as fibras naturais possuem 

posição descontínua (fibra curta) e orientação aleatória. A figura 20 mostra os compósitos de 

cada experimento.  

 

 

Figura 20 - Representação dos materiais utilizados. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

A análise da influência do comprimento das fibras de piaçava no material compósito bem 

como a sua caracterização mecânica foram avaliadas pelos ensaios de tração e de flexão. As 

tabelas 5 e 6 apresentam o número de corpos de prova de cada experimento para os ensaios de 

tração e flexão. 
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Tabela 5 - CPs tração experimento 1 e 2. 

 Número de corpos de prova 

Comprimento da fibra (mm) 

Fibra (cm) 

Exp. 1 Exp. 2 

10 4 - 

20 4 - 

30 4 4 

 

Tabela 6 - CPs flexão experimento 1 e 2 

 Número de corpos de prova 

Comprimento da fibra (mm) 

Fibra (cm) 

Exp. 1 Exp. 2 

10 10 - 

20 10 - 

30 10 4 

 

 

3.2 Materiais 

O elemento reforçador utilizado para a confecção do compósito é o bagaço da fibra de 

piaçava da espécie Attalea funifera (vide figura 21). O bagaço, também conhecido como borra 

ou fita, é um material utilizado na fabricação de coberturas para quiosques. Os resíduos 

provenientes desse processo, realizado por uma empresa especializada em coberturas, foi 

cedido ao Laboratório de Ensaio em Dutos (LED – Laboratório de Ensaio em Dutos) para a 

fabricação dos compósitos.  
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Figura 21 - Fibra de piaçava. 

 

A matriz empregada para a fabricação dos compósitos foi a resina termorígida epóxi MC 

109 com o endurecedor FD 131, ambos da indústria Epoxyfiber (vide figura 22). As 

propriedades físicas e mecânicas destes materiais fornecidas pelo fabricante estão contidas nas 

tabelas 7 e 8. A escolha do tipo de matriz polimérica se deu em função da resina epóxi ter um 

bom custo benefício, ser de fácil manuseio e acessibilidade.  

 

Figura 22 - Endurecedor e resina Epóxi. 
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Tabela 7 - Propriedades da resina epóxi boletim técnico. 

Propriedades Resina Epóxi MC 109 

Estado físico Líquido 

Viscosidade à 25°C  µ (mPa.s) 2100 - 2500 

Peso específico à 20°C (g/𝑐𝑚3) 1,11 

 

 

Tabela 8 - Propriedades do endurecedor boletim técnico. 

Propriedades Endurecedor FD 131 

Viscosidade à 25°C  µ (cP.s) 3500 

Densidade ρ (g/𝑐𝑚3) 1,08 

Ponto de fulgor (ºC) 120 

Tempo de gel à 25°C (min) 14 

 

Para a fabricação do compósito híbrido utilizou-se um tecido de fibra de vidro 

bidirecional do tipo E-glass, recomendado para uso em resinas poliésteres, epóxi, fenólicas ou 

éster vinílicas. As suas propriedades físicas e mecânicas fornecidas pelo fabricante estão 

contidas na seção 2.4.  

 

3.3 Métodos 

 

3.3.1 Método para a confecção do compósito do experimento 1 

 

As fibras piaçava, na condição de como recebidas sem qualquer tratamento superficial, 

foram cortadas com uma tesoura seguindo um gabarito com os comprimentos 10, 20 e 30 mm. 

Desta forma, obtivemos três conjuntos de fibras com diferentes comprimentos, conforme 

mostrado na figura 23.  
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Figura 23 - Tamanho das fibras. 

 

Seguindo as orientações do fabricante a proporção utilizada de endurecedor e resina foi de 

1 para 5, respectivamente. Para tanto, foi necessário a pesagem das matérias-prima do 

compósito de forma que a proporção seja garantida. Na tabela 9 estão as proporções de cada 

material utilizado. 

 

Tabela 9 - Proporções experimento. 

   Material Proporção (%) 

Piaçava  20 

Resina epóxi  66 

Endurecedor  14 

 

Para a moldagem utilizou-se um molde retangular com as dimensões necessárias para 

fornecer a maior quantidade de corpos de prova, dentro das limitações dimensionais que o 

equipamento de prensagem e o forno fornecem. Um dos moldes utilizados na confecção das 

chapas de compósito está apresentado na figura 24. Um material desmoldante foi utilizado para 

facilitar a retirada do compósito do molde. 
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Figura 24 - Molde com desmoldante. 

 

O processo de confecção do compósito se deu de forma manual, diminuindo desta forma 

os custos de fabricação. A fibra piaçava foi misturada à resina manualmente com o objetivo de 

obter uma mistura homogênea e a máxima molhabilidade da fibra, visando uma melhor 

aderência do conjunto fibra e matriz. Este processo está mostrado na figura 25. 

 

 

Figura 25 – Mistura manual. 
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Após a mistura das matérias-prima a mesma foi colocada manualmente no molde, 

conforme a figura 26 apresenta. Feito isto, o molde foi fechado e então colocado em uma prensa 

hidráulica (4 Ton) por um período de 24h. Depois desta etapa, a chapa de compósito ficou 8h 

no forno a uma temperatura constante de 60°C para a conclusão do processo de cura. 

 

 

Figura 26 - Moldagem da placa. 

 

3.3.2 Método para a confecção do compósito híbrido do experimento 2 

 

A primeira etapa deste experimento consistiu na fabricação do núcleo do compósito 

híbrido, na qual o comprimento da fibra usada foi de 30 mm, conforme descrito na seção 

anterior até a fase do molde. Na segunda etapa, na parte inferior do molde foi colocado uma 

folha de fibra de vidro, seguido do material núcleo e em cima deste uma segunda folha de fibra 

de vidro. A mistura resina/endurecedor foi adicionada com a ajuda de um rolo, de modo que as 

bolhas de ar provenientes deste processo fossem removidas. Na figura 27 pode ser visto o 

resultado desta fabricação. 
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Figura 27 - Placa de material sanduíche. 

 

Da mesma forma que na seção anterior, o compósito híbrido foi colocado em uma prensa 

hidráulica (4Ton) por um período de 24h. Após esta etapa, a chapa de compósito ficou 8h no 

forno a uma temperatura constante de 60°C para a conclusão do processo de cura. 

 

3.3.3 Método para a confecção dos corpos de prova 

 

Para a fabricação dos corpos de prova, primeiramente foram retiradas as rebarbas 

presentes nos compósitos em forma de placas. E posteriormente, as placas foram cortadas nas 

dimensões contidas na tabela 10. 

 

 

Tabela 10 - Dimensão dos CPs. 

   Ensaio Comprimento (mm) Largura (mm) 

Tração 200 25 

Flexão 120 10 

 

 

3.4 Ensaio de tração 

A figura 28 mostra a máquina de ensaio utilizada no ensaio de tração. O ensaio foi 

realizado em uma Shimadzu® Servopulser hidráulica com deslocamento máximo de 250 mm 

e uma célula de carga com 100 kN de capacidade.  
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Figura 28 - Máquina Ensaio de Tração. 

 

A partir da norma ASTM D3039, utilizou-se velocidade de ensaio de 2 mm/min e 

dimensões dos corpos de prova. Os resultados serão discutidos no próximo capítulo. 

 

3.5 Ensaio de flexão 

A análise de flexão foi realizada na máquina Shimadzu®, conforme representada na 

figura 29. O ensaio seguiu a norma ASTM D790. 

 

Figura 29 - Máquina Ensaio de Flexão. 

 

A espessura do corpo de prova determina a distância entre os pontos de apoio a partir da 

equação 3.1. 

 𝐿 = 16 𝑥 𝑑 (3.1) 
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L = Distância entre os suportes, [mm] 

d = Espessura do corpo de prova, [mm] 

 

A taxa de deformação é determinada pela equação 3.2. 

 
𝑅 =

𝑍𝐿2

6𝑑
 

(3.2) 

 

R = Velocidade de ensaio, [mm/min] 

Z = Taxa de estiramento, deve ser igual a 0,01 

 

A partir dos dados obtidos com os ensaios foi possível gerar os diagramas tensão -

deformação para cada amostra. Os resultados serão discutidos no próximo capítulo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Ensaios mecânicos  

 

4.1.1 Ensaio de flexão 

Os compósitos foram ensaiados em temperatura ambiente (25°C) e o comportamento de 

flexão do corpo de prova pode ser visto na figura 30. Este comportamento pode ser de ruptura 

total, parcial ou ainda sem ocorrer ruptura do corpo de prova.  

 

 

Figura 30 - Corpo de prova no ensaio de flexão. 

 

As curvas obtidas a partir dos dados obtidos com o ensaio de flexão dos compósitos do 

primeiro experimento são apresentadas na figura 31. Nela, as letras a), b) e c) da figura são as 

curvas tensão de flexão versus deformação dos compósitos reforçados com fibras de 

comprimentos 10, 20 e 30 mm. E, para efeito de comparação, a figura 31 d) contém os 

diagramas tensão de flexão – deformação dos corpos de prova de resina epóxi pura, obtidos 

pelo laboratório LED em um momento anterior ao início do presente trabalho.  
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Figura 31 - Curvas tensão x deformação – Flexão; a) Compósito piaçava 10 mm; b) Compósito piaçava 

20 mm; c) Compósito piaçava 30 mm; d) Resina epóxi pura. 

 

Uma característica, mostrada na figura 31, comum aos quatro gráficos é que todas as 

curvas não apresentam praticamente nenhuma deformação plástica. Além disso, observa-se 

uma queda brusca nas curvas no final da fase linear dos compósitos de matriz epóxi reforçados 

por fibras, indicando que estes materiais têm comportamento frágil. 

A tabela 11 contém os valores médios dos limites de resistência à flexão e dos módulos 

de elasticidade, com seus respectivos desvios padrão, para os diferentes compósitos 

investigados no primeiro experimento. 

 

Tabela 11 - Propriedades de flexão dos compósitos de resina epóxi reforçados por fibras de piaçava. 

Propriedade Resina 10 mm 20 mm 30 mm 

Tensão máxima (MPa) 80,2 ± 1,2 21,5 ± 1,7 25,3 ± 2,7 43,2 ± 2,6 

Módulo de elasticidade (GPa) 1,9 ± 0,0 0,9 ± 0,2 1,2 ± 0,3 1,7 ± 0,1 

 

Com os dados da tabela 11 foram obtidos gráficos para cada propriedade mecânica (vide 

figuras 32 e 33). Nelas, é possível observar uma tendência de aumento da tensão máxima e no 
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módulo de elasticidade com o aumento do comprimento da fibra. Este resultado está de acordo 

com a literatura, que relaciona o comprimento da fibra e a resistência do compósito como 

grandezas proporcionas. Na figura 32 verifica-se um decréscimo bastante significativo da 

tensão máxima, em torno de 50% se comparado ao compósito de melhor resistência. Logo, a 

adição de fibra de piaçava não resultou em um aumento da resistência à flexão do material 

polimérico sem reforço. O valor do módulo de elasticidade também decresceu utilizando a fibra 

como reforço, o menor valor foi observado para o comprimento 10mm. 

 

 

Figura 32 - Flexão - Experimento 1: Tensão máxima x Comprimento da fibra. 

 
Figura 33 - Flexão - Experimento 1:Módulo de elasticidade x Comprimento da fibra. 
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Este resultado está em concordância com trabalho realizado por Nascimento (2009). 

Neste estudo foram avaliados compósitos de matriz de resina epóxi reforçados com fibras de 

piaçava alinhadas em diferentes proporções (10, 20, 30 e 40 %) e tratamentos superficiais (não-

tratado e dois em meio alcalino, 10 e 0,1%).  

A tabela 12 mostra os dados obtidos no ensaio de flexão do compósito fabricado no 

experimento 1 reforçado com fibra que obteve o melhor resultado e de algumas madeiras 

brasileiras (Aquino, 2003), para efeito de comparação. A partir dela, pode-se observar a 

existência de uma potencial aplicabilidade do compósito desenvolvido por este trabalho como 

substituto da madeira. 

 

Tabela 12 - Flexão simples de algumas madeiras brasileiras e do compósito de piaçava produzido neste trabalho. 

Madeira (nome vulgar) Flexão simples (MPa) 

Aroeira do Sertão 22,8 

Ipê Roxo 23,1 

Guarita 18,1 

Ipê Amarelo 21,8 

Eucalipto 17,2 

Ipê-Peroba 14,8 

Peroba 13,5 

Pinho do Pará 8,7 

Compósito de piaçava 43,2 

 Fonte: Aquino (2003). Adaptada pelos autores. 

 

A figura 34 mostra as curvas tensão em flexão – deformação de todos os corpos de prova 

do compósito híbrido e dos corpos de prova de resina pura juntas em só gráfico, para efeito de 

comparação. Nesta figura, um longo trecho de deformação plástica até a ruptura total pode ser 

observado nos corpos de prova do compósito híbrido. Isto porque, as fibras de vidro resistem a 

propagação de trincas nucleadas inicialmente na matriz, que é mais frágil. 
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Figura 34 - Flexão para Compósito híbrido x Resina epóxi. 

 

 

Os valores médios da tensão máxima e do módulo de elasticidade, com seus respectivos 

desvios padrão, do compósito híbrido e da resina pura estão apresentados na tabela 13. Nela, é 

possível notar que a adição das folhas de fibra de vidro melhorou significativamente as 

propriedades mecânicas do material polimérico sem reforço. As figuras 35 e 36 foram criadas 

a partir dos dados contidos na tabela 13. A partir destas figuras verifica-se que os reforços 

proporcionaram um aumento de quase seis vezes na tensão máxima de flexão e um aumento 

superior a 3 vezes no módulo de elasticidade. Este resultado já era esperado pois a região na 

qual a tensão é máxima é onde está localizada a fibra de vidro, que é um material com 

propriedades mecânicas muito elevadas. 

 

Tabela 13 - Propriedades de flexão compósito híbrido x Resina epóxi. 

Propriedade Resina Pura Compósito híbrido 

Tensão máxima (MPa) 80,2 ± 1,2 532,3 ± 114,6 

Módulo de elasticidade (GPa) 1,9 ± 0,0 9,2 ± 2,2 
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Figura 35 - Flexão - Experimento 2:Tensão máxima x Comprimento da fibra. 

 

 

Figura 36 - Flexão - Experimento 2: Módulo de elasticidade x Comprimento da fibra. 

 

4.1.2 Ensaio de tração 

 

Os compósitos foram ensaiados em temperatura ambiente (25°C), conforme a figura 37. 
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Figura 37 - Corpo de prova no ensaio de tração. 

 

Os comportamentos dos corpos de prova do termorrígido puro e dos compósitos do primeiro 

experimento sob tração são apresentados na Figura 38. As letras a), b) e c) da figura 38 são as 

curvas tensão de tração versus deformação dos compósitos reforçados com fibras de 

comprimentos 10, 20 e 30 mm. E, para efeito de comparação, a figura 38 d) contém os 

diagramas tensão de tração – deformação dos corpos de prova de resina epóxi pura, obtidos 
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anteriormente ao início do presente trabalho pelo laboratório LED. 

 

Figura 38 - Curvas tensão x deformação – Tração; a) Compósito piaçava 10 mm; b) Compósito piaçava 

20 mm; c) Compósito piaçava 30 mm; d) Resina epóxi pura. 

 

Na figura 38 observa-se uma particularidade comum entre os quatro gráficos que em todas 

as curvas não apresentam praticamente nenhuma deformação plástica. Além disso, é possível 

observar que no final da fase linear dos compósitos ocorre uma queda brusca, indicando que os 

compósitos de resina epóxi reforçados por fibras de piaçava têm comportamento frágil.  

 

A tabela 14 contém os valores médios dos limites de resistência à tração e dos módulos 

de elasticidade, com seus respectivos desvios padrão, para os diferentes compósitos 

investigados no primeiro experimento. 

 

Tabela 14 - Propriedades de tração dos compósitos de resina epóxi reforçados por fibras de piaçava. 

Propriedade Resina 10 mm 20 mm 30 mm 

Tensão máxima (MPa) 21,9 ± 0,7 10,7 ± 1,7 12,4 ± 1,7 14,4 ± 0,7 

Módulo de elasticidade (GPa) 2,2 ± 0,2 2,1 ± 0,3 2,4 ± 0,3 2,7 ± 0,2 
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A partir dos dados da tabela 14 foram obtidos gráficos para cada propriedade mecânica 

(vide figuras 39 e 40). Nelas, é possível observar a mesma tendência observada no ensaio de 

flexão, isto é, um aumento tanto da tensão máxima quanto no módulo de elasticidade com o 

aumento do comprimento da fibra. Este resultado está de acordo com a literatura, que relaciona 

o comprimento da fibra e a resistência do compósito como grandezas proporcionas. Na figura 

39 verifica-se um decréscimo bastante significativo da tensão máxima, em torno de 35% quando 

comparado ao compósito de melhor resistência. Logo, assim como nos resultados obtidos com 

o ensaio de flexão, a adição de fibra de piaçava não resultou em ganho na resistência do material 

feito de resina pura. Por outro lado, a adição de fibra de comprimento 30 mm melhorou o 

módulo de elasticidade do material feito de resina pura.   

 

 

Figura 39 - Tração - Experimento 1: Tensão Máxima x Comprimento da fibra. 

 

 

 

Figura 40 - Tração - Experimento 1: Módulo de elasticidade x Comprimento da fibra. 
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A figura 41 mostra as curvas tensão em tração – deformação dos corpos de prova do 

compósito híbrido e dos corpos de prova de resina pura juntas em um só gráfico, para efeito de 

comparação. Nesta figura, as curvas dos corpos de prova do compósito híbrido apresentam um 

longo trecho de deformação plástica até a ruptura total. Isto porque, a fibra de vidro resiste a 

propagação de trincas nucleadas inicialmente na frágil matriz. 

 

 

Figura 41 - Tração Compósito híbrido x Resina epóxi. 

 

 

Os valores médios da tensão máxima e do módulo de elasticidade, com seus respectivos 

desvios padrão, do compósito híbrido e da resina pura estão apresentados na tabela 15. Nesta 

tabela, é possível notar que houve um aumento dos valores das propriedades mecânicas do 

material polimérico com a adição dos reforços. 

 

Tabela 15 - Propriedades Mecânicas Resina x Compósito híbrido. 

Propriedade Resina Compósito Híbrido 

Tensão máxima (MPa) 21,9 ± 0,7 27,9 ± 1,9 

Módulo de elasticidade (GPa) 2,2 ± 0,2 3,5 ± 0,1 

   

As figuras 42 e 43 foram criadas a partir dos dados contidos na tabela 14. Na figura 42, 

verifica-se que a fibra de vidro promoveu um acréscimo de cerca de 27% na tensão máxima e 
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um aumento de cerca de 59% no módulo de elasticidade do material feito de resina pura. Este 

resultado já era esperado pois a fibra de vidro é um material com propriedades mecânicas muito 

elevadas. 

 

Figura 42 - Tração - Experimento 2: Tensão Máxima x Comprimento da fibra. 

 

 

 

Figura 43 - Tração - Experimento 2: Módulo de elasticidade x Comprimento da fibra. 

 

Um gráfico comparativo entre as curvas tensão-deformação do compósito híbrido e 

compósito de oito camadas de fibra de vidro de mesma espessura está com contido na figura 

44. Nele, se observa que o compósito de oito camadas é quase 10 vezes mais resistente do que 

o compósito híbrido. Por outro lado, o material de maior resistência possui um custo bem mais 
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elevado do que o compósito fabricado neste trabalho, cujo reforço do núcleo é resíduo 

industrial.  

 

 

Figura 44 - Comparação Compósito híbrido x Compósito 8 camadas de fibra de vidro. 

 

4.1.3 Análise macroscópica dos corpos de prova 

 

Como foi observado nos resultados dos ensaios a adição de fibra de piaçava não resultou 

em um aumento da resistência do material polimérico sem reforço. As prováveis causas deste 

comportamento são a presença de vazios, atuando como concentradores de tensão, no 
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compósito e a fraca interação entre fibra e matriz. Na figura 45 é possível notar que o processo 

de fabricação dos compósitos reforçados com fibra apresentou formação de vazios, em maior 

concentração em uma das superfície da placa de compósito. A formação deste defeito se deve 

a duas razões: a impregnação incompleta da resina na fibra; e as bolhas provenientes do 

processo de fabricação, que ficaram aprisionadas entre as fases (matriz e fibra), subiram à 

superfície durante o processo de cura. 

 

 

A presença de vazios foi mais evidenciada nos corpos de prova de tração do experimento 

1, mas eles são observados também nos demais corpos de prova. A figura 46 a) mostra uma 

situação em que a resina não foi impregnada de modo eficaz e uma outra situação em que a 

adesão fibra/matriz é fraca. Na figura 46 b) nota-se vazios profundos na região onde ocorreu a 

fratura. Como a força de ligação entre a fibra e a matriz tem um efeito significativo sobre a 

resistência mecânica do compósito, a falta de tratamento nas superfícies das fibras utilizadas 

neste trabalho pode ter colaborado para que a fibra de piaçava não apresentasse função de 

reforço à matriz polimérica.  

Vazios

s 

a) b) 

Figura 45 - Presença evidente de vazios nas superfícies de um mesmo CP de tração. a) lado 

sem vazios; b) lado com numerosos vazios. 
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Vazios Impregnação 

incompleta 

a) b) Adesão 

fraca 

Figura 46 - Defeitos; a)Impregnação insuficiente; b) Presença de vazios. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos nos ensaios realizados para o material compósito reforçado com 

fibra de piaçava não comprovaram a capacidade reforçadora da fibra, nas condições descritas 

do presente trabalho. Em contrapartida, foi possível verificar uma tendência de aumento das 

propriedades mecânicas com o aumento do comprimento da fibra, resultado esse que está em 

consonância com a literatura. 

Alguns defeitos, decorrentes do processo de fabricação, foram observados nos 

compósitos reforçados com fibra piaçava, como vazios (que funcionam como concentradores 

de tensões) e adesão fraca entre as fases. Estes defeitos, provavelmente, contribuíram para a 

diminuição da resistência do compósito polimérico. 

 Mesmo apresentando defeitos importantes, utilizando-se fibras de menor resistência e 

não orientadas, os compósitos reforçados de fibra fabricados neste trabalho obtiveram 

resultados superiores aos obtidos por Nascimento (2009) para algumas configurações de 

material.  

O compósito híbrido estudado apresentou propriedades mecânicas superiores às da resina 

epóxi, caracterizando um material otimizado com o acréscimo da fibra e nova estrutura. 

Importante destacar também que apesar do incremento no custo relativo a produção do 

compósito com a aplicação de fibra de vidro, a piaçava foi cedida e portanto teve custo zero. 

Apesar do compósito do primeiro experimento não ter obtido resultados satisfatórios ele 

apresenta potencial competitivo com outros produtos industriais a base de madeira, e a fibra 

pode ser usada como preenchimento de materiais compósitos como alternativa para diminuir 

custos e peso.  

Os resultados demonstraram que foi obtido compósitos capazes de substituir outros 

materiais já existentes que são submetidos a esforços de carga leve, como itens não estruturais. 

Análises adicionais precisam ser realizadas para aplicação em componentes com diferentes 

geometrias e cargas superiores. 

Com o aproveitamento dos resíduos gerados pela indústria de fibra piaçava para criação 

de um material que pudesse ser viável do ponto de vista da aplicabilidade e financeiro, o 

presente trabalho buscou contribuir para a pesquisa de novos materiais que atendam a 

perspectiva de preservação do meio ambiente e uso mais racional dos recursos naturais. 
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5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

• Analisar o efeito entre diferentes tratamentos superficiais na fibra de piaçava e as 

propriedades mecânicas do compósito estudado. 

• Utilização de outros métodos de fabricação de material compósito com o objetivo 

minimizar a presença de vazios no material, que são concentradores de tensão. 

Como exemplo de método temos a infusão a vácuo. 
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