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Resumo

O presente trabalho teve como principal objetivo desenvolver novos materiais compósitos a
base de resina estervinílica com fibras naturais de sisal e coco e inorgânica de vidro, além da
impermeabilização das fibras naturais através da modificação física com betume. As
caracterizações das fibras naturais de sisal e de coco, bem como sua morfologia e
propriedades térmicas foram realizadas, devido ao fato dessas propriedades dependerem das
condições de plantio, do solo, da colheita e da idade das plantas; além da determinação do
teor de lignina, já que essa influencia diretamente no comportamento mecânico dos materiais
compósitos. A cinética da absorção de água destilada e salina das fibras naturais de sisal e de
coco e das modificadas fisicamente com 10% de betume (p/v) foram investigadas. Estudos
das propriedades físico-mecânicas dos compósitos em matriz estervinílica reforçados com
fibras de vidro e suas aplicações na engenharia naval, civil e automobilística foram
previamente observados por vários pesquisadores mesmo sabendo de sua alta toxicidade
quando em combustão. Essa perigosa propriedade instigou mais estudos sobre materiais
compósitos reforçados com fibras naturais e seus tratamentos. Observações sobre as
propriedades mecânicas como ensaios físicos de flexão, tração e impacto foram comparados e
avaliados quanto ao desempenho e ao comportamento dos materiais citados após serem
submetidos à corrosão salina (“salt spray”) e à influência da radiação ultravioleta (UV). O
interesse na aplicação desses novos materiais compósitos reforçados com fibras naturais no
design da engenharia naval, civil e automobilística é devido à redução de custos, densidade,
ao desempenho, à segurança, economia de combustível, objetivando maior limite de
velocidade e potência. Outra razão é a vasta possibilidade de modelagem e a obtenção de
peças de design com respaldo ambiental. Os padrões industriais referentes a custos
determinam uma série de dificuldades, mas não impedimentos, no que diz respeito às
variações em conceitos na engenharia civil, náutica e automobilística, mesmo sabendo que há
uma gama quase infindável de possibilidades de modelos.

Palavras-chave: Matriz estervinílica, fibras naturais de sisal e de coco, betume, modificação,
engenharia naval, design.

Abstract

The morphology and the mechanical properties of polymeric matrix composites reinforced
with glass-fiber and its applications at the Naval, Civil and Automobilist Engineering has
been researched currently even thought the high toxicity during application or when it is in
combustion. This dangerous property instigates studies about material composites reinforced
with natural fibers and its treatments. Observations about the mechanical properties as
flexural, impact and tensile, submitted and not submitted to a salt corrosion (salt spray) and to
the influence of the Ultraviolet (UV) Radiation will be compared at this research. The
behavior of the composites under water absorption is an important fact to be studied. The
water absorption of the natural and treated fibers is investigated. The thermal properties and
behavior of the sisal and coconut fibers reinforced composites has presenting possibilities to
be designed and applied in non structural pieces of the Naval, Vehicle, and Civil Engineering
Industries. The interest on the application of materials composites reinforced with natural
fibers in the design of the Naval Engineering is the reduction of costs, density, fuel, and the
possibility of higher limit of velocity and power. Other reason is the possibilities of modeling
obtaining pieces environmentally correct and designed. Others applications for these materials
composites reinforced with natural fibers as furniture for the Civil Engineering and some
interior pieces for the Automobilist Industry is showing very interesting as well.

Keywords: Vinylester matrix, sisal and coconut fibers reinforcement, natural fibers, bitumen,
modification, Design, Naval Engineering.
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Capítulo 1: Introdução
1-Considerações Iniciais

A ciência e a seleção de materiais é a base tecnológica para fabricação de produtos destinados
à engenharia náutica, sejam eles utilizados com propósitos bélicos, esportivos, de transporte
ou mesmo de lazer. As embarcações náuticas, em seu universo diferenciado por sua aplicação
e tipo de utilização passaram, a exigir uma série de profundos estudos de novos materiais, de
ergonomia, aerodinâmica, segurança passiva e ativa, técnicas de combustão mais eficientes,
controle do peso, etc. Essas tecnologias deixaram de ser segredos militares e passaram a
nortear os fornecedores de matéria-prima, as indústrias produtoras de materiais compósitos e
as indústrias relacionadas à concepção do produto final.
Apesar das conquistas marítimas ter tido início desde os primórdios das civilizações
ocidentais, ainda hoje, o design e a tecnologia de materiais relacionados às embarcações
náuticas têm sido um desafio para os fabricantes mundiais, e estes não conseguem suprir
plenamente as aspirações de seus usuários. Evidencia-se que nem sempre o projeto leva em
consideração as condições ambientais, técnicas, sócio-culturais inerentes ao mercado mundial
atual.
Estas condições atuais levaram às empresas a personalizarem seus próprios barcos, iates,
regatas, veleiros, escunas, cruzeiros, catamarãns ou submarinos. Atualmente, há uma grande
diferenciação quanto a estes tipos de embarcações convencionais comparadas ao tipo de
materiais, técnicas e processos de produção e, finalmente, técnicas de acabamentos utilizados
na contemporaneidade em indústrias que possuem tecnologia de ponta.
As empresas relacionadas com a produção de embarcações náuticas em todo o mundo
possuem o interesse de intensificar e aprofundar os estudos e pesquisas relacionados com a
utilização de novos materiais compósitos e com a tendência do design contemporâneo
empregados nesta área. Atualmente, as indústrias navais estão em desenvolvimento constante
devido à crescente globalização proveniente da alta tecnologia empregada mundialmente.
Desde as pesquisas realizadas sobre materiais compósitos, do processamento até a utilização
final do produto manufaturado, as indústrias navais, automobilísticas e de construção civil,
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vêm investindo quantias cada vez mais expressivas em seu intenso desenvolvimento
tecnológico, especialmente nas fases da concepção do produto. Esta fase se relaciona aos
materiais aplicados, ao design, e, portanto, ao desempenho e ao custo-benefício do produto
final e, conseqüentemente, na fase da moldagem definitiva das peças.
É facilmente visto que o processo de seleção de materiais está acompanhado por algumas
exigências, como a geometria, as propriedades necessárias e o baixo custo. Em outras
palavras, o objetivo da seleção de materiais é sempre atingir uma solução de otimização do
problema, o qual é formulado em termos de uma meta e de apropriadas funções sobre
inúmeras variáveis do design que correspondem a certos limites. Neste caso de definição de
multi objetivos de uma ótima seleção de materiais não é possível frequentemente alcançar
valores ótimos de todos os objetivos simultaneamente. O objetivo da escolha de materiais é
otimizar uma performance do produto no qual este material é utilizado. Algumas
características necessárias para um determinado produto se conflitam como custo, densidade,
volume, energia gasta, e muitas outras. O resultado das variáveis relacionadas à seleção de
materiais e ao design sustentável dependem de formulação do problema.
A ciência dos materiais relacionada à seleção de materiais somente tem alto grau significativo
no mundo contemporâneo caso seja relacionada ao design adequado e ao produto final. O
design contemporâneo e suas novas tendências aplicadas nas embarcações navais, no
mobiliário da engenharia civil e em automóveis serão considerados brevemente nessa
pesquisa em termos ergonômicos e tecnológicos. A aplicação de fibras vegetais é oportuno e
atual. A substituição de fibras de vidro ou carbono por fibras vegetais pode reduzir custos e
produzir materiais economicamente viáveis, leves e resistentes.
Os resultantes benéficos dos estudos serão a reciclagem, a minimização do consumo de
energia, a minimização do peso, a redução da poluição do ar e da água, a substituição dos
materiais não degradáveis por materiais degradáveis, etc. A resolução da maioria dos
problemas está sempre relacionada à filosofia da seleção de materiais. A otimização da
seleção de materiais no design de produtos é um dos caminhos para melhorar o
desenvolvimento sustentável da sociedade moderna.
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Capítulo 2: Objetivos
2.1 - Objetivos Gerais

O objetivo desta pesquisa é determinar, analisar e avaliar as propriedades físico-mecânicas,
térmicas e químicas dos materiais compósitos em matriz estervinílica, com enfoque na
comparação das propriedades e comportamentos dos compósitos reforçados com fibras
sintéticas de vidro, e naturais de sisal e de coco e, também, a influência da modificação física
das fibras vegetais com 10% de betume (p/v). Essa pesquisa objetiva também analisar as
técnicas de produção, os processos de fabricação e de acabamento e, finalmente, a aplicação
final no design empregados no desenvolvimento de modelos do mobiliário e de simulações de
peças automobilísticas elaboradas na FIAT, bem como na personalização, gerando
conhecimento de grande importância econômica - social nacional.
Outro aspecto desta pesquisa será uma análise sobre as tendências mundiais quanto à
utilização dos materiais compósitos e tipo de design empregado nas embarcações náuticas e
indústria automobilística contemporâneas.

2.2-Objetivos Específicos

•

Produzir materiais compósitos poliméricos reforçados com fibras de vidro, fibras naturais
de sisal e coco, fibras naturais de sisal e coco modificadas fisicamente com 10% betume
(p/v);

•

Melhorar as propriedades térmicas e de absorção de água destilada e salina das fibras
naturais e, portanto dos compósitos reforçados com fibras naturais de sisal e coco através
da modificação física com 10% de betume (p/v);

•

Realizar ensaios físicos tais como, flexão, impacto e tração, comparando as propriedades
dos compósitos reforçados com fibras de vidro, fibras naturais de sisal e coco e fibras
naturais de sisal e coco modificadas fisicamente com 10% de betume (p/v).

•

Realizar ensaios de densidade dos compósitos, corrosão salina (“salt spray”) e influência
da radiação ultravioleta (UV) e influência da intempérie natural nas propriedades físicoquímicas dos materiais.

•

Caracterizar a morfologia e as modificações físicas das fibras naturais de sisal e coco e
dos compósitos (CPR, CPRFV, CPRSN, CPRSB, CPRCN, CPRCB), através das técnicas
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de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectrofotometria na Região do
Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e Análise Termogravimétrica (DTA TGA).
•

Aproveitamento econômico de matéria-prima (resíduos) sem mercado e, portanto, de
menor custo.

•

Aplicação coerente e direta destes materiais compósitos nas indústrias: automobilística e
moveleira.

Capítulo 3: Revisão Bibliográfica
3.1-A Indústria Naval e a Aplicação das Fibras Naturais

Tsuzuki (1998) em seus estudos afirmou que as definições das políticas adotadas, a partir dos
anos 50, são mudanças referentes às políticas econômicas e industriais, às ciências e à
tecnologia adotadas para o contexto naval e também ao papel do estado. Vasconcellos et al.
(1997), pontuam que muitos países no mundo têm estipulado altas taxas de exportação de
embarcações náuticas favorecendo o desenvolvimento de suas próprias indústrias, e observam
que barcos recreacionais e iates têm crescido em questão de popularidade no mundo somente nos Estados Unidos o crescimento é de 2% ao ano. Esse crescimento criou um novo
“marketing” de construção dos barcos atuais, melhorando os materiais, as formas quanto ao
design e as técnicas de fabricação.
A utilização de fibras vegetais é, atualmente, necessária devido à atenção à saúde ecológica
mundial. Novos materiais compósitos reforçados com fibras naturais adicionam propriedades
mais adequadas ao desempenho, segurança, economia de combustível, modelagem e, portanto
ao design contemporâneo. Corroborando as observações de Vilarim da Silva (2003), um
aspecto importante é a preservação do meio ambiente quanto à utilização de produtos
naturais. Segundo Erbele et al. (1998) as fibras naturais estão se tornando mais populares na
utilização como reforço de materiais compósitos para as indústrias de transportes, por causa
da redução de peso na peça final e a economia de combustível para veículos à base de diesel e
gasolina. Portanto, possui a relação de: para 1kg a menos de peso irá resultar de 5,1-5,81L e
5,95-8,41L a menos de gasolina e diesel, respectivamente. Jhosi et al. (2003) observam que as
fibras naturais são uma alternativa ambiental superior à fibra de vidro porque a sua produção
causa menor impacto ambiental por serem mais leves, reduzindo sensivelmente a utilização de
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combustível e, conseqüentemente, reduzindo a poluição. Outra característica interessante das
fibras naturais é que quando queimadas, transformam-se em energia e carbono, portanto são
biodegradáveis. Herrera – Franco et al. (2005) atribuem alto índice de isolamento acústico aos
materiais de matrizes poliméricas reforçados com fibras naturais. As fibras naturais, ao serem
comparadas com as fibras de vidro, possuem diversos benefícios sobre essa, como menor
custo de produção, mais leveza e melhor alternativa quanto à questão ambiental.
Considerando que a saúde ambiental é fato de máxima importância na atualidade, o futuro da
utilização de materiais compósitos reforçados com fibras naturais é promissor. As fibras
naturais são indicadas para aplicações em compósitos não estruturais, segundo Wambua et al.
(2003).
A aplicação de materiais compósitos poliméricos reforçados com fibra de vidro em barcos
recreacionais na indústria náutica é conhecida desde 1960, de acordo com a pesquisa da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recentemente, a marinha americana desenvolveu um
material

naval

chamado

material

avançado

de

transporte

(AMT)

<http://www.oceanica.ufrj.br/ocean/cursosead/materiaiscompositos/nova_pagina_1.htm>,
aplicado em cascos estruturais de embarcações navais. Os componentes desse material são:
em resina estervinílica e fibra de vidro. O peso estrutural para o primeiro modelo foi de
7000libras, ou seja, 30% mais leve do que os modelos inicialmente concebidos em alumínio,
além de não promover o colapso do material a elevadas temperaturas sob o potencial de fogo.
A aplicação de materiais compósitos em matriz estervinílica reforçados com fibras naturais
torna essas embarcações significativamente mais leves do que embarcações náuticas de
materiais compósitos reforçados com fibras de vidro. De acordo com Kootsookos et al.
(2003) a importância dos estudos de durabilidade é descobrir quando existem mudanças
significativas nas propriedades mecânicas dos compósitos de matriz polimérica estervinílica.
Além disso, sabe-se que as fibras de vidro reagem quimicamente, quase sempre através de
elementos alcalinos. As fibras de vidro possuem base em emulsão que contêm água, portanto
a absorção dessa se torna, de certa forma favorável. Danos em materiais compósitos
reforçados com fibras de vidro são raramente observados, exceto à elevadas temperaturas.
Vaconcellos et al. (1997) estudaram dados, de acordo com a “National Marine Manufacturers
Association”, que 90% dos cascos dos barcos recreacionais americanos são feitos de fibra de
vidro devido à baixa necessidade de manutenção desses tipos de embarcações. Observaram
também a relação direta entre o coeficiente de velocidade e o tipo de design do casco através
de cálculos.
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Vilarim da Silva (2003) observa a possibilidade de desenvolver novos designs para cascos de
barcos os quais influenciam diretamente nas diferentes velocidades, porém os mesmos
simples designs são usualmente aplicados. Yan Li et al. (2000) observam algumas outras
vantagens quanto à utilização de fibras naturais: a redução de ferramentas, a redução de
irritações dérmicas e respiratórias e as possibilidades de reciclagem sem afetar o meio
ambiente e afirmam já existir na atualidade, aplicações para materiais em matriz termoplástica
reforçada com fibras naturais como nos mobiliários da construção civil e peças para a
indústria automobilística.
3.2-Caracterização dos Materiais

3.2.1-Fibras de Vidro
Material vítreo são aqueles materiais líquidos, que, sob resfriamento, se solidificam
organizando-se em unidades ou retículos cristalinos. A orientação e a organização regular
dessas unidades básicas são dificultadas pela alta viscosidade e consequentemente a
imobilidade dos átomos constituintes dos vidros fundidos, durante seu resfriamento.
As fibras de vidro, utilizadas como agente de reforço em matrizes poliméricas, possuem uma
formulação especial - sílica como constituinte principal, boro (Bo) como agente fluidizante e
óxidos modificadores, agindo como Al e Ca, vide Tabela III.1. A classificação para esse vidro
é alumínio-boro silicato. É conhecido também como vidro do tipo E, o qual possui excelentes
propriedades elétricas. O vidro, sob a forma fibrosa, possui alta resistência à tração.
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Tabela III.1-Composição do vidro tipo E (elétrico) utilizado para a fabricação da manta de
fibras de vidro.
Componentes químicos do vidro tipo E (elétrico)

%

SiO2

52,4

Al2O3

14,4

CaO

17,2

MgO

4,6

Na2O

0,8

Bo3O3

10,6

Fibra de vidro e resina poliéster não podem ser empregadas como material estrutural. A
primeira não transfere tensões de cisalhamento e compressão e sofre desgaste abrasivo, a
segunda possui baixo módulo de elasticidade e pequena resistência à ruptura. Um material o
qual deve funcionar como agente de reforço somente confere melhores propriedades à matriz
caso possua alta resistência à ruptura e módulo de elasticidade elevadas.
Materiais poliméricos reforçados com fibra de vidro são frequentemente aplicados na
indústria naval como em canoas, barcos de pesca, barcos de patrulha e em mastros de
submarinos. (Kootsookos, 2003).
O material compósito reforçado com fibra de vidro (PRFV) possui ótima estabilidade
dimensional devido à sua natureza hidrofóbica, explicam Joshi et. al. (2003). A fibra de vidro
possui melhores propriedades mecânicas do que as fibras naturais, por isso, na utilização da
fibra natural como agente de reforço em materiais compósitos, a fração volumétrica será
maior do que a utilizada com a fibra de vidro. Este alto grau de fração volumétrica reduz a
densidade e o peso da matriz polimérica utilizada do material compósito.
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3.2.2-Fibras de Sisal

A fibra de sisal é uma das fibras naturais mais utilizadas e de fácil cultivo. Possui pequeno
tempo de renovação. Atualmente 4,5 milhões de toneladas de sisal são produzidas durante
todo ano no mundo. Os principais países produtores de sisal são o Brasil e a Tanzânia. As
fibras de sisal são fibras duras, extraídas das folhas da planta de sisal (Agave sisalana), nativa
tropical e subtropical da América do Norte e Sul. Também possui largo cultivo na África e
oeste da Índia. Atualmente, a fibra de sisal possui aplicação em cordas de embarcações
náuticas, artesanato e na agricultura. Outro grande potencial de aplicação são painéis para
telhados tornando-os fortes, resistentes e de baixo custo. (Yan Li, 2000).
A planta Agave sisalana é uma espécie nativa da península de Yucatán no México, como
pontuam Herrera - Franco et al. (2005). Produz 200-250 folhas, sendo que cada folha com
1.000-1.200 pacotes de fibra, os quais são compostos por 4% de fibra, 0,75% de cutícula, 8%
de matéria/substância seca, 87 a 25% de água. Então, normalmente o peso da folha é em torno
de 600g e tem 3% em peso de fibra.
A folha de sisal contém três tipos de fibras: mecânica, “ribbon” e “xylem”. As fibras
mecânicas são extraídas da periferia da folha. Elas possuem uma forma grossa e rugosa que
raramente se separa durante o processo de extração. As fibras mecânicas são as mais
comercialmente utilizadas das três fibras extraídas do sisal. As fibras de “ribbon” ocorrem na
associação dos tecidos condutores na linha mediana da folha. Os tecidos condutores são a
estrutura da fibra de “ribbon” e atribuem consideráveis propriedades mecânicas de tração e
flexão ao material. Essas fibras são longas e podem facilmente ser separadas, quando
processadas extracionalmente. As fibras de “xylem” possuem um formato irregular e ocorrem
opostamente as fibras de “ribbon”, através da conexão vascular dos pacotes. São compostas
por paredes de células finas e, portanto são facilmente quebradas durante o processo de
extração. (Yan Li, 2000).
Os processos de extração das fibras de sisal são descritos por Chand, Mukherjee e
Stayanarayana como observa Yan Li et al. (2000): existem dois métodos, que incluem
“retting” seguido por fragmentação e processo mecânico utilizando “decorticators”. Sabe-se
que o processo mecânico produz cerca de 2-4% de fibra, ou seja, 15kg por 8h com boa
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qualidade contendo cor lustrosa, enquanto o processo de “retting” produz uma larga
quantidade de fibras de baixa qualidade. Após a extração, as fibras são lavadas em água pura
para remover o excesso de material não desejado como a clorofila, sucos da folha e sólidos
adesivos.
O comprimento da fibra de sisal é de 1,0-1,5m e o diâmetro é de cerca de 100-300µm. O sisal
é composto por sub-fibras. As paredes celulares são reforçadas com celulose orientada
espiralmente na matriz de hemicelulose e lignina.

A estrutura da parede celular é um

compósito de lignocelulose reforçado por microfibrilas helicoidais de celulose. A composição
da superfície externa da parede celular são camadas de lignina e substância de cera com
vínculo celular com os vizinhos adjacentes. Além disso, a celulose é um polímero hidrofílico.
A alta quantidade de grupos hidroxílicos atribui ao sisal propriedades hidrofílicas, por isso a
superfície não formará uma forte interface com a matriz hidrofóbica e a resistência à absorção
de umidade é muito pobre. Outros estudos observam que as propriedades físicas e mecânicas
da fibra de sisal dependem de sua proveniência, das características próprias como o tipo de
cultivo, de solo e idade da planta, o que irá afetar suas propriedades mecânicas e estruturais.
Porém também dependem do diâmetro da fibra de sisal utilizada no material compósito, do
limite de deformação e da temperatura. Tratamentos fibra-superfície e tratamentos térmicos
melhoram as propriedades de adesão entre a fibra de sisal e a matriz, simultaneamente
reduzindo a absorção de água, aumentando a rugosidade da superfície da fibra, e também a
área superficial disponível para o contato com a matriz. (Yan Li, 2000).
As propriedades das fibras de sisal como a dureza, tenacidade e resistência, dependem da
celulose existente e do ângulo de espiral que estão nas microfibrilas. Como já foram
analisadas anteriormente, estas propriedades dependem de fatores como a idade e as
condições de plantio da planta. (Yan Li, 2000).
O diâmetro e o comprimento da fibra de sisal relacionam-se às suas propriedades. Mukherjee
e Satyanarayana et al. (1984) estudaram que quanto maior é o comprimento da fibra de sisal,
maior é o número de ligações fracas e imperfeições, resultando na redução da resistência
mecânica.
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De acordo com Yan Li et al. (2000), as fibras de sisal são um efetivo agente de reforço para
matrizes poliméricas. Isto vem criando uma gama de aplicações tecnológicas além das
aplicações tradicionais. As propriedades mecânicas e físicas dos materiais compósitos
reforçados com fibras de sisal são sensíveis aos métodos de processamento, à orientação das
fibras e à sua fração volumétrica.

3.2.3-Fibras de Coco

Do coqueiro nada se perde, existem muitas utilidades devido a tantas diferentes aplicações.
Das fibras são produzidos capachos, sacos, escovas, redes, estofados para carros, etc. No
Brasil, os coqueiros são encontrados em três variedades: o gigante, o anão e o híbrido. O
coqueiro gigante é uma planta encontrada no nosso litoral podendo chegar à idade de 150
anos com aproximadamente 35m de altura. A produção tem início quando o coqueiro atinge a
idade de seis anos e estabiliza-se aos doze anos, com média de produção baixa, em torno de
setenta frutos-ano por pé. É utilizado na agroindústria para produção de leite, óleo e sabão. O
coqueiro anão tem sua origem na Malásia, tendo a vida útil em torno de vinte anos. A sua
produção tem início a partir do segundo ano com a utilização da irrigação. A produção
estabiliza-se a partir do quinto ano, com uma média de duzentos frutos-ano por pé. O coqueiro
híbrido é o cruzamento do gigante com o anão, sendo utilizado tanto para a indústria como
para o consumo e apresenta tamanho intermediário entre os dois tipos. (Souza, 2003).
Fibras multicelulares, extraídas da casca do fruto da espécie Cocos nucifera L. compõem a
estrutura das fibras de coco. As fibras de plantas em geral são hidrofílicas devido ao fato de
serem derivadas da lignocelulose, o qual contém fortes grupos hidroxílicos (Brahmakumar,
2004). Souza (2003) observa que as fibras de coco possuem estrutura helicoidal formada pelas
microfibrilas, pequenas fibrilas que se unem formando estruturas que se assemelham a
pequenos tubos unidos. O ângulo entre as microfibrilas e o eixo da fibra é grande, quase três
vezes o valor encontrado em outras fibras vegetais. Outra observação é que a utilização de
fibras naturais de coco como agente de reforço, ou seja, como constituinte disperso na matriz
em materiais compósitos melhora as propriedades mecânicas do material, aumentando a
susceptibilidade à degradação por fungos e bactérias e reduz o custo final do produto.
Brahmakumar et al. (2004) concluem que há uma camada superficial natural de cera nas
fibras de coco das quais decorrem uma forte adesão entre fibras/matriz.
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3.2.4-Constituição das Fibras Vegetais
As fibras vegetais têm sido amplamente estudadas devido ao seu baixo custo quando
comparadas às fibras sintéticas, por serem biodegradáveis e provenientes de fontes
renováveis. (Souza, 2003).
As fibras vegetais são constituídas basicamente por lignina, hemicelulose e celulose, onde a
celulose é predominante. Por isso, as fibras naturais são também denominadas de fibras
celulósicas ou materiais lignocelulósicos. Existem outros componentes, em pequenas
quantidades como pectina, pigmentos e extrativos. (Souza, 2003).
A hemicelulose é um termo genérico utilizado para classificar polissacarídeos presentes nas
fibras, com exceção da celulose. Apresenta um grau depolimerização igual a100. É separada
dos outros componentes por processos químicos. (Souza, 2003).
A celulose é uma substância polimérica composta de moléculas de glicose, além de ser o
polímero natural mais abundante que existe. Dependendo da planta e do método de
isolamento e purificação, o grau de polimerização varia de 200 a1000, em geral 300. No
estado sólido, apresenta grande número de ligações inter e intracelulares, através de ligações
de hidrogênio, as quais ocorrem devido a um grande número de hidroxilas. Tais ligações e a
grande massa molar fazem com que a celulose seja insolúvel em solventes não reativos. A
rigidez das cadeias poliméricas e as fortes ligações intermoleculares levam a uma forte
ligação entre elas e a um alto grau de cristalinidade. Quatro formas polimórficas de celuloses
são conhecidas, porém somente as formas I e II são termodinamicamente estáveis. A forma I é
a celulose encontrada nas fibras vegetais. Então, as fibras vegetais possuem forma polimórfica
termodinamicamente estável. O teor de celulose determina o módulo de Young (o qual
relaciona à deformação com a forca exercida na fibra na faixa de deformação elástica da
mesma) e a tensão de estiramento na ruptura das fibras. Quanto maior for o teor de celulose,
maiores serão as propriedades do material relacionadas acima. (Souza, 2003).
O conceito mais atribuído à lignina é que esta pode ser considerada como uma estrutura
fenilpropânica amorfa a partir da polimerização desidrogenativa de três álcoois precursores:
os álcoois coniferílico, sinapílico e p-cumarílico. Esses precursores e suas proporções
relativas na planta dependem não somente da espécie considerada, mas também da própria
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região morfológica onde se localizam. Essas diferenças entre as quantidades de precursores
primários são consideradas um dos principais fatores que contribuem para a grande
heterogeneidade estrutural das ligninas. As matérias-primas renováveis representam uma
fonte extremamente abundante de compostos lignocelulósicos. (Rodrigues Jr., 2005).
Espécies variadas possuem estrutura da lignina diferenciada. Rodrigues, 2005 observa que a
diferença mais significativa é a quantidade relativa com que aparecem os padrões de
substituição aromático dos três diferentes precursores primários. Uma das classificações
possíveis para as ligninas é estabelecida em função das espécies vegetais e dos padrões
aromáticos de substituição. Os principais grupos são descritos na seqüência são:

•

Ligninas de Coníferas: São mais homogêneas, contendo quase exclusivamente
unidades guaiacila;

•

Ligninas de Folhosas: Apresentam quantidades equivalentes de grupos guaiacila e
siringila (favorecendo um pouco este último) e pequenas quantidades de unidades
p-hidroxifenila;

•

Ligninas de Gramíneas: Apresentam maior quantidade de unidades p-hidroxifenila
que o encontrado em madeiras (coníferas ou folhosas), mas sempre em proporções
menores que as outras duas unidades.
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Figura 3.2.4-Modelo Estrutural da Lignina proposto por Niemz.
Fonte: Siqueira, 2006.

A presença de diferentes unidades precursoras e o elevado número de combinações possíveis
entre as unidades faz com que a estrutura da macromolécula de lignina seja bem mais
complexa que a estrutura da celulose e das polioses. Os estudos visando esclarecer a estrutura
da lignina empregam métodos de isolamento suaves procurando preservar ao máximo as
ligações presentes. Pode ser encontrada na literatura uma série de modelos de ligninas, todos
construídos a partir de análise de grupos funcionais e espectroscópicas. A Fig. 3.2.4
representa o modelo estrutural da Lignina feito por Niemz (Siqueira, 2006).

As principais dificuldades encontradas na utilização das mais diversas ligninas estão
relacionadas à sua complexa estrutura química que pode variar dependendo da espécie vegetal
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ou até mesmo da sua localização e do processo de isolamento. Outros fatores limitantes são a
complexidade dos derivados formados e a grande heterogeneidade relacionada à alta
polidispersividade das ligninas isoladas.
Entre os vários usos em potencial para ligninas, além do combustível, a produção de
polímeros derivados tem se constituído em uma promessa e alternativa bastante estudada.
Dentre as possíveis utilizações da lignina, destacam-se o uso de ligninas isoladas de várias
fontes vegetais como macromonômeros na síntese de materiais poliméricos. (Botaro, 1996).

3.2.5-Água Salina
A água do mar é um meio diferenciado, vivo, rico em seres vivos microscópicos, que vivem
em suspensão. Apresenta cerca de 94 tipos diferentes de sais minerais, que nos permitem
classificá-la como água cloretada sódica e sulfatada magnesiana, de acordo com a abundância
de sódio, cloro, magnésio, enxofre, iodo, flúor, boro, cobre, ferro e cobalto, nela contidos. A
salinidade da água depende do meio topográfico, da geologia, do meio biológico existente no
local e de influências climáticas em mares e oceanos. Principais características da água do
mar: salinidade, temperatura, movimento e a densidade relativa. Principais sais encontrados
na água do mar: 75% de cloreto de sódio e 25% de cloreto de magnésio. A solução usual
utilizada em laboratório para simular a água salina é 35g de cloreto de sódio por litro.
(Almeida, 2004).
A densidade da água salina pode ser calculada a partir da salinidade, pressão e temperatura
que são variáveis. A física que controla a dependência de densidade na pressão, salinidade e
temperatura é extremamente complicada. Como resultado de tal conclusão, a aproximação
usual é aplicar empiricamente uma equação algébrica experimental de dados - polinômios.
Entretanto, as variáveis podem ser muito inconstantes tornando os polinômios
incompreensíveis e os cálculos computacionais caros. Porém existem atualmente programas
mais sofisticados para solucionar tais problemas, como exemplo a equação da UNESCO
(Sanderson et al., 2001). De posse dos cálculos e estudos a partir dessa equação, Sanderson et.
al (2001) concluem que a dependência da temperatura em relação à densidade torna-se mais
linear às baixas temperaturas. Outra observação é que a densidade possui uma dependência
linear maior quanto à salinidade do que quanto à temperatura. Certamente nas profundezas do
oceano, a temperatura e a salinidade são suficientemente constantes (Sanderson et al., 2001).
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3.2.6-Resina Estervinílica
A resina estervinílica é um polímero resultante da reação de um produto formado de Bisfenol
A e Epicloridina, modificado por derivados acrilados. O nome é derivado de sua estrutura
molecular, ou seja, o grupo éter adjacente a uma ligação vinílica. Esse polímero possui grande
resistência química por conter alta proporção de duplas ligações em relação aos grupos
ésteres. É uma resina que possui boa capacidade de absorção de energia resultante de um
impacto, e não apresentar duplas ligações localizadas no meio da cadeia molecular, vide Fig.
3.2.6.

Figura 3.2.6-Estrutura básica da resina estervinílica.
A cura da resina estervinílica acontece à temperatura ambiente, propiciando assim, a
economia de energia e a facilidade na produção das peças. As resinas estervinílicas têm seu
ponto de termo-distorção próximo aos das resinas isoftálicas e abaixo das bisfenólicas. De
acordo com os experimentos feitos em laboratório, a cura da resina estervinílica é
extremamente retardada quanto submetida a temperaturas abaixo de 35ºC e a alta umidade
relativa do ar.
Associando-se à facilidade de aplicação e cura das resinas poliéster e às excelentes
propriedades de resistência da resina epóxi, as resinas estervinílicas têm sido utilizadas cada
vez mais na indústria náutica. A formulação química da resina parte de um radical epóxi, e
por esse motivo também tem que ser acelerada e catalisada em proporções precisas. A resina
estervinílica é similar à resina poliéster que reage com estireno, normalmente na quantidade
de 45%, e na sua cadeia o processo de cura é iniciado pela adição de um catalisador e um
acelerador.
Ao contrário das resinas poliéster, a reação da molécula ocorre apenas no final da terminação
da cadeia, ao invés de ocorrer em vários pontos intermediários. Isso torna a resina muito mais
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flexível, possibilitando absorver choques em maiores quantidades. Nas resinas poliéster estas
ligações ocorrem ao longo de toda a cadeia, o que aumenta a rigidez e diminui a resistência ao
impacto. A elongação média das resinas estervinílicas é na faixa de 4 a 6%. Entretanto, esses
valores de elongação são conseguidos apenas com cura a elevadas temperaturas. (Vilarim,
2003).
Laminados fabricados com resina estervinílica apresentam menor absorção de água e menor
hidrólise, o que significa a quebra da cadeia molecular pela ação da água, quando comparada
com as resinas convencionais de laminação. Isto ocorre principalmente devido a dois fatores:
menor polaridade das resinas estervinílicas e reduzidos pontos de ataque químico. Diferente
das resinas poliéster, as resinas estervinílicas não contêm múltiplas ligações éster, que são
relativamente instáveis, ou duplas ligações carbono-carbono não reagidas na estrutura da
cadeia polimérica. Nas resinas poliéster estes pontos são susceptíveis de sofrerem ataque por
hidrólise. Em termos práticos de laminação, com uma densidade 8% menor que as resinas
poliéster, uma viscosidade variando entre 350 e 400cps e com radicais hidroxilas ao longo de
toda sua cadeia molecular que combinam perfeitamente com as fibras de vidro, é possível
construir laminados com esse tipo de resina pesando até 10% a menos que os laminados
convencionais com resina poliéster. As resinas estervinílicas estão entre os poliésteres e as
epóxis quando comparadas em termos de propriedades mecânicas, adesão, resistência à
hidrólise e preço. ( Barracuda “Advanced Composites”, 2005).
Devido à sua elevada resistência química, a resina estervinílica é também a mais indicada para
a fabricação de tanques de combustível, seja de óleo diesel ou gasolina. O mesmo não
acontece com as resinas poliéster, pois não apresentam resistência química desejada e, em
poucos meses, começam a "derreter" dentro dos tanques, misturando-se ao combustível e
provocam entupimento na rede de alimentação dos motores. (Barracuda “Advanced
Composites”, 2005).
Matrizes poliméricas diferentes possuem propriedades diferentes. (Yan Li, 2000). Aplicações
que requerem resistência à corrosão usualmente utilizam como matriz a resina estervinílica
porque possuem alta resistência a ataques químicos. (Kootsookos, 2003).
Kootsookos et. al (2003) em seus experimentos sobre a absorção de água salina do material
compósito em matriz polimérica estervinílica reforçada com fibra de vidro, por 100 dias de
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imersão, demonstram que essa absorção não causou danos físicos observáveis; através da
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Porém, outra observação é que compósitos
parcialmente curados possuem menor ganho de massa quando imersos em água do que
aqueles completamente curados.

3.2.7–Hidróxido de Alumínio
O Hydrogard GP, além de ser aplicado como carga polimérica também possui algumas
propriedades extras atribuídas ao material compósito como: retardante de chamas, supressor
de fumaça e inibidor de degradação. O hidróxido de alumínio, Hydrogard GP é
comercializado pela ALCOA Alumínio S.A., e fabricado em Poços de Caldas, Minas Gerais.
A sua decomposição térmica se encontra entre 100 e 400ºC com temperatura de
processamento inferior a 230oC, de acordo com as especificações da empresa ALCOA
Alumínios S.A, vide Tabela III.2.
A empresa ALCOA S. A. pontua que a degradação endotérmica do alumínio elimina o calor
necessário para a pirólise das macromoléculas dos polímeros e, em conseqüência, há a
formação de gases combustíveis como monóxido de carbono. A aplicação de hidróxido de
alumínio em polímeros diminui os efeitos nocivos da fumaça nos materiais poliméricos tais
como: a corrosão devido à ausência de ácidos halogenídricos (HCl e HBr) e toxidez devido à
ausência de organoclorados e à redução de emissão de monóxido de carbono. A distribuição
de tamanhos de grãos do material pode ser observada na Fig. 3.2.7.
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Tabela III.2–Caracterização do Hydrogard GP. Análise química obtida através do método de
análise ICP. As densidades foram determinadas pela norma ASTM-B-527-81, e a
granulometria por peneiras da Série Tyler.
Características
Análise química
Al2O3
SiO2
Fe2O3
Na2O
Umidade (100º C)
Perda ao fogo (300-1.000o C)
Insolúveis em ácido
Análise física
Densidade solta (g/cm3)
Densidade compacta (g/cm3)
Peso específico (g/cm3)
Índice de refração
Dureza (mohs)
Alvura TAPPI
Absorção de óleo
Granulometria
+ # 325 (%)
D 10 Malvern (µm)
D 50 Malvern (µm)
D 90 Malvern (µm)

Porcentagem (%)
64,8
0,02
0,02
0,30
0,2
34,5
0,10
0,7
1,3
2,42
1,57
2,5
83
23
2
3
13
30

Fonte: Empresa ALCOA Alumínio S.A.

Figura 3.2.7–Distribuição de tamanhos de grãos através do método Malvern Mastersizer.
Fonte: Empresa ALCOA Alumínio S.A.
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3.2.8-Materiais Betuminosos

Os materiais betuminosos são substâncias que contêm betume ou das quais ele possa ser
derivado. Chama-se betume a um hidrocarboneto ou a uma mistura de hidrocarbonetos de
origem natural ou artificial, acompanhado ou não de seus derivados não metálicos, que são
completamente solúveis em bissulfeto de carbono (CS2), mas a consistência não entra na
definição, podendo estar os betumes nos estados sólido, líquido e gasoso, vide Fig. 3.2.8.
(Rodrigues Jr., 2005).

Figura 3.2.8-Representação simplificada de cadeias poliméricas contidas no asfalto.
Fonte: Rodrigues Jr., 2005.
Quanto à natureza, os materiais betuminosos podem ser dos tipos a seguir:
•

Rochas asfálticas ou Arenito Betuminoso: São rochas contendo gotículas de asfalto,

distribuídas nos seus vazios internos e que atribuem a elas certa flexibilidade e
impermeabilidade. Como exemplos, podem ser citados o xisto e a gilsonita.
• Asfaltos Nativos ou Naturais: São encontrados em depósitos naturais e originários do
petróleo, no qual se encontram dissolvidos. Por processo natural de evaporação, os
depósitos de petróleo que ocorrem em depressões da crosta terrestre transformam-se em
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verdadeiros lagos de asfalto, como, por exemplo, em Trindad e nas Bermudas. Os asfaltos
naturais, além de serem encontrados em forma muito dura, estão sempre associados a
impurezas minerais, como areias e argilas. É necessário, para torná-los aptos aos serviços
de pavimentação, que sejam purificados e fluxados com óleos de petróleo.
• Asfaltos de Petróleo: São asfaltos obtidos pela refinação do petróleo de base asfáltica,
já isentos de impurezas. São quase completamente solúveis no bissulfeto e no tetracloreto
de carbono e constituem-se, hoje em dia, no produto mais empregado, em todo o mundo,
nos serviços de pavimentação (Rodrigues Jr., 2005).
Os asfaltos são betumes de petróleo que ocorrem na natureza, no estado puro ou associados a
matérias minerais, ou são obtidos pela refinação do petróleo bruto. Sua consistência é variável
e apresentam-se com coloração pardo-escura ou negra. Os alcatrões são betumes de
condensação, produzidos numa destilação destrutiva de matérias orgânicas, tais como os
carvões mineral e vegetal, o petróleo ou a madeira (Lima et al., 1981).

3.2.9-Fibras Naturais Modificadas

A interface fibra/matriz possui significativa importância nas propriedades físicas e mecânicas
dos materiais compósitos. O grupo hidroxila ocorre na estrutura das fibras naturais tornandoas hidrofílicas, ao passo que muitas matrizes poliméricas são hidrofóbicas, por isso as fibras
naturais possuem interfaces pobres. É observado também que as fibras hidrofílicas de sisal
absorvem uma alta quantidade de água no compósito. A adesão adequada para a interface
pode ser conseguida em níveis desejados com as ligações químicas entre a fibra e a matriz
através de tratamentos, porém métodos de tratamento na superfície da fibra podem afetar as
propriedades mecânicas e físicas em diferentes compósitos. (Yan Li, 2000).
As propriedades do material compósito em matriz de resina poliéster reforçado com fibras
naturais podem ser melhoradas com a inserção de fibras de sisal e através do tratamento da
sua superfície. A modificação da interface é muito menos complexa do que a modificação da
resina/matriz e confere ao mecanismo de deformação a redução da concentração de tensão.
Através da melhoria na adesão interfacial entre fibra natural/matriz, a absorção de água que
induz a degradação do compósito, pode ser reduzida. Materiais compósitos com fibras
tratadas absorvem umidade em um nível mais baixo do que com fibras não tratadas,
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provavelmente por causa da formação relativamente mais hidrofóbica na região da matriz e
interface, e através da co-reação organo-funcional dos agentes com a resina. (Singh, 1996).

3.2.10-Compósitos
Um compósito pode ser definido como uma mistura de dois ou mais materiais constituintes
distintos ou de fases distintas, somando propriedades. Os compósitos têm duas ou mais fases
distintas, separadas por uma interface, sendo muito importante a especificação destes
constituintes. O constituinte que é contínuo e está freqüentemente, mas nem sempre, presente
em maior quantidade é denominado de matriz. As propriedades da matriz são melhoradas pela
incorporação de um outro constituinte, ou agente de reforço, para produzir o compósito. Esse
outro constituinte é citado como uma fase de reforço, que atua aprimorando as propriedades
mecânicas da matriz. De uma forma bastante abrangente, pode-se dizer que os compósitos
constituem uma classe de materiais heterogêneos, multifásicos, podendo ser ou não
poliméricos, em que um dos componentes, descontínuo, dá a principal resistência ao esforço
(componente estrutural), e o outro, contínuo, é o meio de transferência desse esforço
(componente matricial). Esses componentes não se dissolvem, mas atuam de forma
sincronizada, e as propriedades do conjunto são superiores às de cada componente individual.
(Callister, 1994).
A matriz dos compósitos pode ser um polímero, um metal, ou mesmo uma cerâmica. Uma
classe de compósitos particularmente interessante e que tem encontrado inúmeras aplicações
no mercado são os compósitos de matriz polimérica. Em tais compósitos, o polímero constitui
a fase contínua, podendo ser termoplástico ou termorrígido (Machado, 2000).
A escolha da matriz polimérica dependerá das propriedades físicas, mecânicas e térmicas
exigidas para uma determinada aplicação, como também do processo de fabricação escolhido
e do custo associado. A matriz tem o papel de manter a integridade estrutural do compósito
através da ligação simultânea com a fase dispersa em virtude de suas características coesivas e
adesivas. Sua função é também de transferir o carregamento para a fase dispersa e protegê-la
contra o ataque ambiental. A geometria da fase descontínua é um dos principais parâmetros a
ser considerado, visto que as propriedades mecânicas destes materiais dependem da forma e
das dimensões do reforço. (Rodrigues Jr., 2005).
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Os compósitos podem ser classificados dependendo da morfologia da fase dispersa usada,
conforme esquema descrito abaixo, vide Fig. 3.2.10.

Figura 3.2.10-Tipos de materiais compósitos possíveis de serem obtidos.
Fonte: Rodrigues Jr, 2005.
Os compósitos com fibras descontínuas, embora não sendo capazes de produzir níveis de
reforço similares aos das fibras contínuas, apresentam grande versatilidade de processamento,
podendo ser feitos via injeção e extrusão, e oferecem a possibilidade de produção de materiais
com propriedades isotrópicas. Então as fibras podem ser contínuas ou descontínuas, alinhadas
ou com distribuição aleatória, e obtidas sob várias formas, vide Fig. 3.2.10. No projeto de
compósitos, os cientistas e engenheiros combinam vários materiais com o objetivo de
produzir uma nova geração de materiais com características especiais. O desempenho dos
compósitos é fortemente influenciado pelas propriedades dos seus materiais constituintes, sua
distribuição, fração volumétrica e interação entre eles. Tais propriedades podem ser aditivas
ou os componentes podem interagir em sinergismo, levando à obtenção de propriedades do
compósito que não podem ser medidas pela simples soma das frações volumétricas
(Rodrigues Jr., 2005).
A maioria dos compósitos foi criada para melhorar algumas propriedades intrínsecas de um
polímero visando atender às exigências de uma determinada aplicação, tais, como rigidez,
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tenacidade, resistência à tração em condições ambientais e a temperaturas elevadas,
estabilidade dimensional, estabilidade térmica, entre outras. Assim sendo, é indispensável que
os cientistas e engenheiros escolham adequadamente a composição da matriz e a carga
utilizada (Callister, 1994).
As propriedades dos materiais compósitos são influenciadas pelas propriedades das fibras
naturais. As propriedades de algumas fibras naturais são altamente variáveis e dependentes
das condições de plantio e crescimento, isso significa que é difícil de se obter as mesmas
propriedades mecânicas repetidas vezes (Wambua, 2003). A fibra de sisal utilizada como
agente de reforço em materiais compósitos tem algumas características como baixo custo,
baixa densidade, alto limite especifico de modulo de tração, é fácil de obter em alguns países,
além de ser um material renovável (Yan Li, 2000). Geetman e colaboradores observaram que
as propriedades dos compósitos reforçados com fibras naturais (borracha natural reforçada
com fibra de coco) dependem do comprimento da fibra e sua orientação, o que leva a uma
anisotropia nas suas propriedades mecânicas (Souza, 2003).
Certas propriedades dos polímeros reforçados com fibras inorgânicas de vidro (CPRFV)
fazem com que a aplicação do material torne-se atrativa, tais como: elasticidade perfeita,
elevada relação entre resistência e peso, propriedades térmicas atrativas - mantêm as
propriedades em temperaturas por volta de 370C, não absorvem umidade, apresentam notável
resistência à corrosão, são isolantes térmicos, possuem excelentes características elétricas e
baixo custo quando comparadas às fibras de carbono e de Kevlar, porém possuem alto custo
quando comparadas com as fibras naturais. Esse material possui resistências específicas
superiores a quase todos os metais e aos demais materiais de construção, altíssima resistência
mecânica principalmente quanto ao impacto e à flexão. Possui grande flexibilidade de design
por permitir qualquer forma e formato por mais complexo que seja o desenho, altíssima
resistência à ação de produtos químicos e à intempérie, não é atacado por agentes
atmosféricos e por microorganismos. São valorizadas por terem boa estabilidade dimensional,
baixa absorção de água, elevada resistência a altas temperaturas e excelentes propriedades
elétricas. Outras vantagens do CPRFV são a não necessidade de manutenção; sendo os
reparos fáceis e de baixo custo. A armazenagem de produtos diferentes é permitida, portando
sendo fácil de higienizar e esterilizar a vapor, seja com soluções alcalinas ou ácidas. Seu peso
é muito reduzido quando comparado aos metais, o que atribui grande vantagem para a
indústria naval, sendo, amplamente aplicado na engenharia naval, em cascos para barcos,
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navios, submarinos, reservatórios de água e combustíveis e dutos de ventilação. Contudo,
apesar de todas essas inúmeras características citadas, a fibra de vidro é um material tóxico,
especialmente durante a combustão.
Quando um material está em combustão gera calor, aumento de aquecimento e, portanto a
ignição da combustão do material. Os materiais decompõem com a evolução da mistura
gasosa inflamável. A ignição de gases causa uma alta e explosiva taxa de fogo espalhado em
toda área. Esse ponto é chamado de “flashover” que é o completo desenvolvimento da
combustão. No instante em que o “flashover” ocorre é o momento de maior importância para
a situação de combustão desde que esteja relacionado ao completo desenvolvimento da
combustão – nesse estágio, a situação de combustão não pode ser controlada. Antes do
“flashover” a combustão pode ser atacada e extinguida. Quando a temperatura excede a
1000ºC, o fogo expande para áreas vizinhas. Depois o fogo entra em fase de decrescimento
dependendo do tamanho de sua carga e das condições de ventilação (Manfredi at al., 2005).
A determinação da liberação de calor em um material em situação de combustão é importante
devido à sua influência no fogo inicial.
Os efeitos secundários da combustão – fumaça e gases tóxicos acontecem ao mesmo tempo
nesse fenômeno, particularmente a taxa de propagação de chamas e a liberação de calor
aumentam. Os representantes são cada vez mais perigosos para as pessoas como o calor e a
falta de oxigênio quando combinados devido à aplicação freqüente e extensa de materiais
sintéticos nas indústrias manufatureiras. O monóxido de carbono é a causa primária da morte
em incêndios (Manfredi et al., 2005).
Estudos de Manikadan et. al. (2001), observam que o compósito reforçado com 30% de fibra
de sisal apresentou 0,0206kg de CO e 1,8423kg de CO2. Portanto, tem sido demonstrado que
a intensidade e a taxa do desenvolvimento de fumaça visível podem ser fatores importantes no
acesso à sobrevivência ao fogo. Enquanto o compósito reforçado com fibras de vidro foi o
material que demonstrou a maior resistência a chamas. Entretanto, uma alta taxa de emissão
de CO e CO2 foram observadas: emissão de fumaça negra em quantidade considerável em
torno de 0,0271kg e 2,0457kg, respectivamente.
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Albano et. al (1999) e Gañan et. al. (2001), estudaram o comportamento contra o fogo do
compósito contendo sisal em matriz poliéster instaurado, e observaram que houve longa
duração de combustão, porém o crescimento do fogo foi lento durante o teste de
decomposição e emissão de fumaça, e enfatizam que outro parâmetro a ser analisado é a
degradação através do fogo que está relacionado com o CO e a evolução da fumaça. A perda
de visibilidade devido à fumaça densa desfavorecem a fuga de pessoas das altas
concentrações de gases tóxicos a elevadas temperaturas críticas. A redução na taxa ou na
intensidade do desenvolvimento de fumaça visível irá aumentar o tempo para que o ser
humano escape da morte.
A seleção de materiais baseada em critérios reais aumenta o potencial de tempo para a pessoa
escapar do incêndio. De acordo com Whichman (2003), mais de 50% das vítimas mortas pela
combustão é devido à inalação de fumaça e de gases tóxicos e não devido ao fogo diretamente
ou a queimaduras. A seleção de materiais deve se dar no sentido de minimizar a geração de
espécies combustíveis, com a seleção de polímeros mais estáveis. Isso contribui para a
redução de fumaça visível, a redução da flamabilidade e limita o volume de produtos
formados pela combustão.
Uma das vantagens da substituição de fibras inorgânicas de vidro por fibras naturais está
também relacionada quanto à produção de fibras naturais quando comparadas com a produção
de fibra de vidro. A produção de fibras naturais causa menor impacto ambiental porque
depende do seu cultivo para o qual é apenas necessário energia solar, além de sua extração
depender de pouco gasto de combustível. (Yan Li, 2000).

Capítulo 4: Metodologia
A metodologia científica utilizada nessa pesquisa baseia-se no método analítico e no método
comparativo entre os materiais em resina estervinílica e os compósitos reforçados com fibra
de vidro e fibras naturais de sisal e coco, bem como as fibras naturais de sisal e coco
modificadas fisicamente com 10% de betume (p/v). (Lakatos et al., pg. 30-31, 2001).
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4.1-Materiais
A fibra de vidro foi usada na forma de manta como é comercializada pela empresa Owens
Cornning: distribuição aleatória das fibras picadas.

As fibras de sisal foram adquiridas em Cachoeira do Brumado, distrito do município de
Mariana – Minas Gerais, Brasil. São cultivadas em grande escala na região nordeste do Brasil.
As fibras de coco foram obtidas a partir de cascas de coco, provenientes da região nordeste do
Brasil. As fibras utilizadas nesta pesquisa são do Mercado das Flores da CEASA-MG, BR040, km 688 – Contagem, Minas Gerais, Brasil. Essas cascas foram cortadas em fatias no
sentido do alinhamento das fibras e imersas em água durante 3 meses, havendo troca de água
a cada 2 semanas. Após esse período, as cascas amolecem facilitando a retirada das fibras.
Depois de retiradas, as fibras foram lavadas com água corrente para a retirada do restante do
material que as mantinham unidas inicialmente.
O CAP 20 (betume), que é o produto obtido após a destilação do petróleo com a separação
das frações leves e intermediárias, foi gentilmente fornecido pela empresa paulista
BetunelKock.
A resina estervinílica e os aditivos que a compõem foram adquiridos na loja Fiber Center –
Indústria e Comércio LTDA, Avenida Dom Pedro II, número: 5072. Bairro: Carlos Prates.
CEP: 30.7500-000. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil:
•

Dion VER 9100. Fabricação: 14/08/05. Validade: 1 mês

•

Dimetil Anelina – DMA. Fabricação: 30/04/2005. Validade: 12 meses

•

Acelerador de Cobalto 6%. Fabricação: 14/07/05. Validade: 12meses

•

Hygrogard G.P.

•

CENTEROX ADM 90. Fabricação: 22/06/05. Validade: 6 meses
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4.2-Caracterização das Fibras (sisal natural - SN, sisal modificadas com 10% de betume
- SB, coco natural - CN, coco natural modificadas com 10% de betume - CB)

4.2.1-Teor de Extrativos de Solúveis em Solventes Orgânicos

O objetivo deste experimento foi o de extrair ceras e outras substâncias solúveis em solventes
orgânicos das fibras de sisal e coco para então determinar a porcentagem existente destes
produtos nas mesmas. Os extrativos são substâncias que podem ser extraídas de fibras
vegetais como água, solventes orgânicas não reativas – alcalóides e flavonóides, etc.
As fibras naturais de coco e de sisal foram previamente pesadas em balança analítica, secas
em estufa a 105ºC até massa constante. Foi empregada uma mistura de 350ml de etanol/
ciclohexano 1:1 v/v. As fibras foram postas em filtro de papel e tratadas por 48h.
O teor de extrativos foi determinado por diferença de massas entre massa seca inicial e massa
da amostra após extração.
A equação utilizada para determinar o teor de extrativos solúveis em solventes orgânicos foi:
% de extrativos de solúveis em solventes orgânicos = Mi – Mf x 100
Mi

(4.2.1)

Onde,
Mi = Massa seca inicial
Mf = Massa seca após extração

4.2.2-Teor de Extrativos Solúveis em H2O
Este experimento foi feito em triplicata e objetivou a obtenção da porcentagem de substâncias
solúveis em água das fibras naturais de sisal e coco.
Primeiramente houve a pesagem do teor de massa úmida das fibras de sisal e de coco em
triplicata. Depois as fibras foram secas em estufa por 3h a 105ºC, e pesadas em balança
analítica e subsequentemente as fibras foram lavadas através da agitação a 5rpm em 250ml de
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água destilada a 60ºC por 1h. Posteriormente, foram secas em estufa durante 12h a 60ºC e por
2h a 105ºC, quando foram pesadas novamente.
A equação utilizada para determinar a porcentagem de extrativos solúveis em H2O foi:
% de extrativos solúveis em H2O = Mi – Mf x 100
Mi

(4.2.2)

Onde,
Mi = Massa seca inicial
Mf = Massa seca após extração

4.2.3-Teor de Cinzas
Esse experimento foi feito em triplicata e objetivou a determinação da porcentagem de
produtos inorgânicos inerentes às fibras de sisal e coco.
Seis cadinhos foram pesados previamente e postos em mufla a 600ºC por 1h, esfriados em
dessecador e pesados novamente em balança analítica. Após esse processo, 1g de fibras foi
posto em cada cadinho e levado em bico de chamas a gás e depois pesado. Os cadinhos
contendo fibras de sisal e coco foram submetidos a 600ºC por 4h na mufla. Após o
procedimento os cadinhos foram novamente pesados em balança analítica.
A equação utilizada para determinar a porcentagem de cinzas foi:
% cinzas = Mf x 100
Mi

(4.2.3)

Onde,
Mf = Massa cinzas
Mi = Massa de fibras secas
4.2.4-Diâmetro das Fibras
As fibras naturais de sisal de coco e as modificadas fisicamente com 10% de betume (p/v)
foram medidas usando-se um micrômetro (Mitutoyo: 0-5/0,01mm), em dez partes diferentes
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ao longo de 10 fibras, individualmente, para a determinação do diâmetro. Tal procedimento
foi feito em triplicata.

4.2.5-Teor de Umidade das Fibras (SN, CN, SB, CB)
O procedimento adotado para determinar o teor de umidade das fibras (SN, CN, SB, CB) foi
padronizado.
Cerca de 1,0g de amostra foi levada a estufa (105ºC) por 6h até peso constante. A
porcentagem de umidade foi obtida por diferença de massas.
A porcentagem de umidade foi obtida através da equação:
% de umidade = Mi – Mf x 100
Mi

(4.2.5)

Onde,
Mi = Massa úmida inicial
Mf = Massa seca final

4.2.6-Teor de Lignina Klason Insolúvel
O procedimento em duplicata para determinar o teor de lignina Klason insolúvel consistiu
primeiramente na pesagem em balança analítica de cerca de 1,0g de fibra de sisal e coco
previamente pulverizados, menores do que 48mesh (Tyler). A pulverização foi obtida através
do maquinário pulverizador de discos (“Vibrating Cup Mill Pulverisette” 9, da marca Fritsch
durante 4min em nível II), à temperatura ambiente. Após esse processo, houve o
peneiramento em balanço por 1min em agitador (“Denver Equipment Company” Denver,
Colorado). Ainda foi feito o peneiramento manual em peneiras metálicas (Granutest em 28,
35 e 48mesh) sequencialmente, até a obtenção do pó de sisal e de coco final, ou seja, menor
que 48mesh. O pó de fibras foi levado à estufa a 105oC por 3h, sendo obtida a massa seca do
pó de sisal (menor que 48mesh) e do pó de coco (menor que 48mesh).
As fibras de sisal e coco pulverizadas foram colocadas separadamente em almofariz para a
maceração cuidadosa com 25ml de ácido sulfúrico (72% v/v), por 24h à temperatura
ambiente. Em seguida, esta mistura foi transferida para um balão de 1,0L adicionando-se
560ml de água destilada seguindo refluxo de 4h em manta. A lignina insolúvel obtida em
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funil de vidro sinterizado (previamente tarado), foi filtrada em filtro a vácuo; sendo lavada
várias vezes com água destilada.
A massa dos funis sinterizados vazios e as massas dos funis sinterizados com lignina do sisal
e do coco foram determinadas. A lignina insolúvel foi levada à estufa a 105ºC até atingir peso
constante.
Dois cadinhos (previamente tarados) foram levados à mufla por 1h a 600ºC. As massas dos
cadinhos vazios calcinados foram determinadas.
As ligninas das fibras de sisal e de coco foram dispostas em cadinhos (previamente tarados) e
levados a mufla durante 4h a 600ºC, quando serão obtidas as massas dos cadinhos com as
ligninas do sisal e do coco, depois de terem sido submetidos à mufla.
A expressão mediante a porcentagem de lignina Klason Insolúvel:
% de lignina Klason insolúvel = (ML – Mc) x 100

(4.2.6)

MF

Onde,
ML = massa da lignina (g)
Mc= massa de cinzas (g)
MF= massa seca da fibra (g)

4.2.7-Determinação do Teor de Lignina Klason Solúvel
O filtrado obtido na análise do teor de lignina Klason insolúvel foi analisado através de
espectroscopia no ultravioleta (UV), sendo determinadas as absorbâncias nos comprimentos
de onda de 215 e 280nm, como descrito no método TAPPI T13M – 54, Fengel, 1984, também
modificado e adaptado por Botaro (1992).
Para a realização deste ensaio, o filtrado obtido anteriormente foi diluído com água destilada
até que a concentração final de ácido sulfúrico seja igual a 0,05mol/L. Foi preparada uma
solução de referência (branco) de ácido sulfúrico 0,05mol/L, a partir da solução 72%. Foram
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medidas as absorbâncias nos comprimentos de onda de 215 e 280nm. Essas medidas foram
feitas nestas regiões porque correspondem às regiões do espectro do ultravioleta onde são
observados os compostos aromáticos. A concentração de lignina Klason solúvel foi
determinada de acordo com a seguinte equação abaixo, baseada na Lei de Lambert Beer:
C (g/L) = [4,53 x (A215) – (A280)]/ 300

(4.2.7)

Onde,
C (g/L) = concentração em gramas/ litro de Lignina Klason insolúvel em amostras diluídas.
A215 = valor da absorbância em 215nm.
A280 = valor da absorbância em 280nm.
O volume do filtrado foi medido e calculado através da concentração da massa de lignina
Klason solúvel.
4.2.8-Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
O Microscópio Eletrônico de Varredura, MEV (Scanning Electron Microscope, SEM) é um
equipamento que permite informações estruturais de amostras diversas. Um feixe fino de
elétrons de alta energia incide na superfície da amostra onde, ocorrendo uma interação parte
do feixe é refletida e coletada por um detector que converte este sinal em imagem BSE (ou
ERE) – imagem de elétrons retro espalhados – ou nesta interação a amostra emite elétron
produzindo a imagem ES (elétrons secundários). (Custódio, 2005).
A microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi utilizada para determinar características da
forma das fibras como elongação, nivelamento, arrendondamento e largura relativa através de
fórmulas associadas às medidas realizadas desta. As superfícies mais inclinadas são regiões
onde apresentará coeficiente de emissão de elétrons secundários, já que existem maior número
desses. Isso resultará no contraste topográfico da imagem desses elétrons. Nessa imagem,
quanto mais inclinada for a superfície, mais clara será a sua representação na tela do
computador. Tais distinções topográficas entre as regiões das fibras naturais de sisal e coco
(SN, CN, SB, CB), da superfície e interface dos materiais compósitos (CPR, CPRFV,
CPRSN, CPRCN, CPRSB, CPRCB) foram analisadas na Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP).
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As superfícies dos compósitos, após os ensaios de névoa salina (“salt spray”), intemperismo
artificial e influência da radiação UV, também foram analisadas através da microscopia ótica
e microscopia de absorção atômica, porém devido à topografia irregular desses materiais, tais
técnicas não foram finalizadas.

4.2.9-Modificação Física com 10% de Betume (p/v) nas Fibras Naturais de Sisal e Coco
O procedimento consistiu primeiramente na pesagem de 1,0g de massa úmida das fibras de
sisal e coco em balança analítica. Depois houve a lavagem em 1L de água destilada para
limpeza das fibras, empregando agitação mecânica a 10rpm por 30min, seguida de secagem
em estufa por 3h. Depois as fibras foram pesadas novamente para obtenção da massa seca e
da porcentagem do teor de umidade.
A segunda parte do procedimento consistiu no aquecimento do CAP 20 – Cimento Asfalto de
Petróleo, a 150ºC durante o tempo necessário para que se tornasse líquido. A solução utilizada
foi de 10g de CAP e 100ml de percloroetileno em balão volumétrico. A mistura homogênea
de CAP, percloretileno e fibras de sisal e de coco foram levadas em agitador (Máquina
Fisaton) por 1h. A filtragem e a secagem foram feitas a 30ºC em estufa a vácuo por 3h.
As fibras naturais foram postas em erlemeyer juntamente com o betume e foram levemente
maceradas com bastão de vidro e fechadas com filme plástico “Parafilm”, para que não
houvesse a evaporação do solvente. Os erlemeyers foram dispostos em mesa agitadora (Nova
Ética, modelo 109/2). A filtragem foi feita em funil simples com filtros de papel. A secagem
foi feita em estufa a vácuo, à temperatura ambiente (± 30ºC) durante 6h em vidro relógio. A
estufa a vácuo a 600pol. Hg mm e 23pol. Hg.

4.3-Produção dos Compósitos
A mistura ideal utilizada dos componentes do compósito em matriz polimérica estervinílica
foi descrita abaixo, vide tabela IV.1.
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Tabela IV.1-Formação da resina estervinílica.
Componentes
Resina Estevinílica Dion Ver 9100
Dimetil Anelina (DMA)
Acelerador de Cobalto 6%
CENTEROX ADM 90
Hydrigard GP

Quantidades
40ml
4gotas
8gotas
12gotas
20g

A resina foi colocada em um béquer de 250ml que foi fixo com garras de ferro. Para
homogeneização, foi utilizado um agitador mecânico (Nova Técnica, modelo NT 137),
quando, então, foram misturadas na ordem citada acima, as componentes da resina, numa
velocidade de 1rpm, durante todo o processo de mistura, evitando bolhas como as
previamente obtidas durante as primeiras tentativas de modelagem, quando foi adotado o
procedimento de mudanças de velocidades alternando altas velocidades. A resina estervinílica
primeiramente foi agitada em baixa velocidade à temperatura ambiente, quando então o DMA
foi acrescentado a uma velocidade média de aproximadamente 2min. O acelerador de cobalto
foi adicionado e misturado a esta mesma velocidade até que atingisse uma aparência uniforme
não havendo o produto nas bordas do béquer. O Hydrogard GP foi adicionado, aos poucos,
em alta e constante velocidade por 10min, quando então a velocidade foi abaixada por 10min
para que fosse retirado todo o ar contido na mistura.

O último passo foi a adição de

CENTEROX ADM 90, vide Fig. 4.3.
Kootsookos et al. (2003) em seus estudos, demonstraram que o DMA é comumente utilizado
na indústria como acelerador. Materiais laminados feitos com DMA resistiram mais sem
haver degradação por longo tempo.
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Figura 4.3–Montagem utilizada para fabricar a resina estervinílica.

4.3.1-Moldes
A mistura de resina estervinílica foi adicionada em moldes de ferro (vide Fig. 4.3.1), a fim de
formar corpos de prova que foram utilizados para o ensaio de absorção de água e testes físicos
- flexão, impacto e tração. Além de haver uma película de borracha termofixa entre os
moldes, os mesmos foram parafusados com 10 parafusos para que fossem travados impedindo
a resina de escoar. Essa película de borracha (pneu) não reage com a resina.

Figura 4.3.1–Molde em aço para teste físico de tração, - material compósito preenchido com
5% de fibra natural de sisal modificada fisicamente com 10% de betume (p/v).
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Bolhas internas foram formadas durante o tempo de cura exotérmica da resina estervinílica
devido a vários fatores como a umidade ambiente e temperatura ambiente e ao tipo de
processo de moldagem através de preenchimento. Para tentar solucionar o problema, os
moldes preenchidos com esta mistura foram postos em Freezer a –9,2o C (Termômetro Minipa
APP, MT = 520, 110Voltz), por 30min (vide Fig. 4.3.2). Depois desse procedimento, a
mistura apresentou baixa viscosidade e tempo de cura em aproximadamente 4h; tempo muito
longo quando comparado ao tempo de cura da resina quando não submetida a baixas
temperaturas (início de cura 30min e total de cura de 48h). A resina deve ser curada à
temperatura ambiente para haver menos problemas. De acordo com Kootsookos et al. (2003),
os compósitos devem ser curados à temperatura ambiente, sendo a maioria dos compósitos
estruturais da engenharia naval, curados à temperatura ambiente. O problema das bolhas
internas foi solucionado através da utilização de pincel misturando a matriz polimérica com as
fibras antes do início do processo de cura, tornando o material viscoso quase em uma pasta
sólida. As bolhas externas surgiram devido ao processo de preenchimento durante a
modelagem, requerido pelas normas da ASTM. Em estaleiros, esse processo é feito através de
cobertura e não de preenchimento. A aplicação das fibras é feita em forma de contramolde.

Figura 4.3.2–Moldagem de corpos de prova preenchidos em moldes de aço em freezer a
–9,2oC com resina estervinílica.
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4.3.2-Disposição das Fibras Naturais de Sisal e Coco e Inorgânica de Vidro
As fibras naturais de sisal e coco e fibras de vidro foram cortadas com comprimento médio de
3,0 ± 0,1cm, depois foram pesadas em proporção p/v em relação ao corpo de prova somente
em resina em um total de 5%. De acordo com Herrera-Franco et al. (2005), os eventos micro
mecânicos que ocorrem em fibras naturais longas são diferentes daqueles em fibras naturais
curtas quando utilizadas com agente de reforço em matrizes poliméricas. Nas fibras naturais
curtas há variação na distribuição da tensão ao longo da interface fibra/matriz, e o efeito no
caso de fibras naturais longas pode ser negligenciado. As fibras foram dispostas de maneira
descontínua e não orientada nos moldes, antes da adição da resina pronta. Os corpos de prova
utilizados na pesquisa com o objetivo comparativo são: corpos de prova somente em resina
estervinílica (CPR); corpos de prova em matriz estervinílica reforçada com 5% de fibra de
sisal natural (CPRSN); corpo de prova em matriz estevinílica reforçada com 5% de fibra de
sisal modificada com 10% de betume (p/v) (CPRSB); corpos de prova em matriz estervinílica
reforçada com 5% de fibra de coco natural (CPRCN); corpos de prova em matriz estervinílica
reforçada com 5% de fibra de coco modificada com 10% de betume (p/v) (CPRCB); corpos
de prova em matriz estervinílica reforçada com 5% de fibra de vidro (CPRFV). Foi observado
que as fibras de coco não possuem anatomia adequada para que possam ser dispostas como
preenchimento no molde de maneira orientada na matriz polimérica, enquanto as fibras de
sisal são apropriadas para a inserção na matriz com orientação. Entretanto foram produzidos e
estudados corpos de prova com reforço de fibras de sisal natural e modificada fisicamente
com 10% (p/v) somente de maneira descontínua, aleatória e não orientada longitudinalmente
(vide Fig. 4.3.3 e 4.3.4).
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a

b

d

c

Figura 4.3.3–Moldes para testes físicos de impacto (a), flexão (b), tração (c). Moldes para
ensaios de QU-V e absorção de água (d), contendo com 5% de fibra de sisal modificada
fisicamente com 10% de betume (p/v).

(a)
(b)
Figura 4.3.4–Moldes para todos os ensaios contendo 5% de fibra de coco natural (a). Detalhe
do molde para teste físico de tração preenchido com 5% de fibra de coco natural (b).
Foi necessária certa pressão para que os 5% de fibras naturais de coco se acomodassem
melhor no molde (vide Fig. 4.3.5). Peças em aço foram dispostas sobre os moldes
preenchidos. Tal fato retardou, também, o processo de cura (reação exotérmica) do material
compósito, acarretando muitas bolhas externas indesejáveis e aspecto superficial irregular
quando comparados com somente a mistura da resina disposta nos moldes.
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Figura 4.3.5-Peça em aço pressionando o material compósito reforçado com 5% de fibra de
coco modificada fisicamente com 10% de betume (p/v), durante o tempo de cura.
A orientação durante a aplicação das fibras de vidro nos moldes foi feita de maneira aleatória
obtendo-se heterogeneidade no material isotrópico (vide Fig. 4.3.6).

(a)
(b)
Figura 4.3.6–Moldes para testes físicos e para testes de absorção da água de materiais
compósitos de acordo com as normas da ASTM e ABNT, contendo 5% de fibra de vidro tipo
E (Owens Cornning) (a). Moldes com 5% de fibra de vidro, depositadas de maneira aleatória
(b).
Observa-se na Fig. 4.3.7, as placas finais de material compósito reforçado com fibras de sisal
(a) e coco (b) desenvolvidas no laboratório de materiais poliméricos (LAMP) da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP). Essas placas foram cortadas (de acordo com as normas da
ABNT e ASTM relacionadas) e utilizadas para o teste de absorção de água e influência da
radiação ultravioleta (Q-UV) em materiais compósitos.
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(a)

(b)

Figura 4.3.7–Material compósito em matriz polimérica estervinílica reforçada com 5% de
fibra natural de sisal. Distribuição aleatória e descontínua (a). Material compósito isotrópico
em matriz polimérica estervinílica reforçada com 5% de fibra natural de coco (b).
4.4-Ensaio Quanto a Corrosão por Exposição à Névoa Salina (Salt Spray)
A norma de origem é a ASTM B-117. A norma brasileira é ABNT NBR 8094.
No ambiente marítimo, a névoa salina é produzida pela rebentação das ondas. A nebulização
da água (spray) é levada pelos ventos para a orla marítima, onde se encontram as marinas e os
piers, e cai por gravidade. Quanto mais próximo da praia, maior é a presença de névoa salina
no mar. A água salina possui cerca de 3,5% de cloreto de sódio (NaCl). (Gentil, 1982, pg.
108).
O ensaio clássico de exposição à névoa salina cíclico contém concentração próxima do agente
agressivo, conduz a resultados comparáveis quanto ao desempenho, ao comportamento e às
propriedades em ambientes naturais marítimos. O objetivo deste experimento foi comparar o
comportamento dos materiais compósitos (CPR, CPRV, CPRSN, CPRSB, CPRCN, CPRCB)
e obter resultados confiáveis em curto tempo e compatíveis com o desempenho destes durante
a sua vida útil no ambiente de trabalho.
As normas não fixam o tempo de ensaio, sendo mais comumente o teste de 1000h contínuo,
portanto o tempo estipulado de exposição dos corpos de prova nesta pesquisa será de 304h,
em 38 ciclos. O primeiro ciclo consiste de 8h de exposição dentro da câmara e 16h em
39

ambiente de laboratório (câmara aberta). Isto se deve ao fato deste tipo de ensaio simular
melhor as condições reais em que os materiais compósitos estarão expostos. Ensaios
contínuos de longa duração de névoa salina impõem degradação ao material compósito de
matriz polimérica cujo mecanismo é diferente daquele da degradação natural em ambiente
salino. Este ensaio foi realizado no Laboratório de Corrosão e Engenharia de Superfície da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
A câmara de névoa salina (Fig. 4.4) simula as condições encontradas à beira-mar e em alto
mar, através da nebulização de solução de NaCl com concentração de 5% m/v em
temperaturas de 35o ± 2oC, pH da solução entre 6,5 e 7,5, e umidade relativa de
aproximadamente 97%. Outro fator que colabora para que névoa salina seja corrosiva é o fato
de a água salgada ser um forte eletrólito. Para que a corrosão ocorra, é necessário que existam
áreas com potencial elétrico diferentes. O ensaio foi realizado em Máquina Corrotest CA 680
– DrucKman.
O agente agressivo nesse ensaio foi o íon cloreto (Cl-), que provoca intensa corrosão. Na
coleta da solução, foi utilizado um funil com 10cm de diâmetro e foi coletado em volume
entre 1,0 e 2,0ml/h em um período mínimo de 16h.
De acordo com Silva et al. (2006), ciclos de névoa salina são mais severos quanto às
mudanças das propriedades mecânicas no material compósito reforçado com fibras de vidro
do que a absorção de água. Ciclos secos e molhados causam maior degradação do que ciclos
térmicos.
Os corpos de prova para teste físico de impacto (mínimo 5 de acordo com a norma da ASTM
– Designação: D 256 – 93ª) foram pesados em balança analítica; medidos em paquímetro
MITUTOYO; e marcados com marcador têxtil ACRILEX, ACRILPEN - ASTM 04236, à
prova de água.
Após a exposição à névoa salina, os corpos de prova foram lavados com bucha macia e água
corrente, secos com papel-toalha e pesados imediatamente. Após esse processo, os corpos de
prova foram postos em estufa a 30ºC por 24h e novamente pesados.
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Um dos procedimentos adotados nesta pesquisa para analisar os efeitos da corrosão salina na
superfície dos materiais compósitos foi a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), que
foi realizada na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), antes e depois dos corpos de
prova serem submetidos ao teste físico de impacto.
A equação utilizada para determinar a porcentagem de perda de massa durante a exposição à
névoa salina foi:
% de perda de massa = (Mi – Mf) x 100
Mi

(4.4.1)

Onde,
Mi = Massa do corpo de prova antes da exposição à névoa salina (g)
Mf = Massa do corpo de prova após 24h em estufa a 30ºC (g)

(a)

(b)
Figura 4.4–Câmara de névoa salina da Universidade Federal de Minas Gerais, Laboratório de
Corrosão e Engenharia de Superfície (UFMG) (a). Detalhe do interior da câmara de névoa
salina (UFMG) e dos suportes em polímero acrílico para os corpos de prova (b).
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4.5-Teste Físico de Impacto
O padrão de metodologia de teste para determinar a resistência ao impacto para entalhe em
corpos de prova poliméricos foi de acordo com a norma da ASTM – Designação: D 256 –
93a.
Este método de teste é relativo à determinação da resistência de materiais poliméricos quanto
à ruptura através de choque e flexão indicado pela energia extraída. O tipo de pêndulo martelo
montado em maquinário é padronizado para quebrar corpos de prova padrão com o balanço
do pêndulo. No método “Charpy”, o entalhe produz uma concentração de tensão, que
promove fratura frágil mais frequentemente do que a fratura dúctil. Os resultados de todos os
testes foram relatados em termos de energia absorvida por unidade em espécime.
A variação da largura dos corpos de prova é permitida limitadamente, de acordo com a norma.
Portanto, todos os corpos de prova foram medidos quanto à largura e à espessura com
paquímetro MITUTOYO. O mínimo de 5 corpos de prova de cada tipo de material foi
estabelecido também de acordo com a norma.
O entalhe serve para concentrar tensão, minimizando a deformação plástica diretamente na
fratura dos corpos de prova atrás do entalhe. Uma medida da sensibilidade dos entalhes
(medida da variação da energia de impacto semelhante a uma função do raio do entalhe) nos
polímeros pode ser obtida no método de teste através da comparação das energias necessárias
para quebrarem os corpos de prova em entalhes idênticos, com exceção do risco na base do
entalhe. Além dos moldes para teste físico de tração utilizados nessa pesquisa já possuírem o
entalhe, utilizou-se uma entalhadora elétrica EMIC para reforçar o entalhe lateral.
As condições climáticas são parâmetros de testes que podem afetar significativamente os
resultados, os quais foram, por isso, avaliados com cautela. A temperatura do ambiente
durante o ensaio se encontrava em torno de 23ºC e a umidade relativa do ar em torno de 57%,
na Empresa de Plásticos Mueller, em máquina de teste físico de impacto Charpy Microtest
(vide Fig. 4.5).
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O valor desses métodos de teste de impacto consiste na aplicação em áreas de controle de
qualidade e de especificação do material. Para materiais reforçados com fibras, a energia de
propagação da fratura no corpo de prova pode ser maior do que a energia de iniciação da
fratura, quando comparadas.

Figura 4.5–Máquina de teste de impacto Charpy. Empresa de Plásticos Mueller.

4.5.1-Procedimento de Cálculos
Cálculo da força total de impacto (J/cm2 ):
L/S

(4.5.1)

Onde,
L = energia de impacto em Joule (J),
S = largura x espessura – área (cm2)
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4.6-Radiação da Luz Ultravioleta Q-UV
A norma de origem é ASTM G-53. A norma brasileira se refere à ABNT NBR 9512.
Ultravioleta “B”/Condensação.
No espectro eletromagnético, a faixa de radiação Ultravioleta é de 250 a 400 nanômetros
(nm), onde são encontrados três tipos de radiações ultravioletas: UV-A (315 a 400nm), UV-B
(280 a 315nm), UV-C (abaixo de 280nm). Geralmente a radiação UV-A causa alguma
degradação nos polímeros, mas a radiação UV-B é a responsável pela maior parte dos danos
aos materiais poliméricos. A radiação UV-C é encontrada na radiação solar somente no
espaço e filtrada pela camada de ozônio na atmosfera. As radiações abaixo de 280nm são
insignificantes para o ensaio.
Este experimento foi realizado no Laboratório da Empresa de Plásticos Mueller; máquina QUV (marca COMEXIM Matéria Primas IND.COM. LTDA., Brasil, CGC. 61.643/0001.8.,
tensão de alimentação 110Voltz, faixa de temperatura de 50 a 70ºC), vide Fig. 4.6.
As condições do ambiente e os ciclos do ensaio são descritos - o ar do ambiente passa pela
face oposta, resfria cerca de 5ºC a menos do que a temperatura do interior da câmara,
provocando a condensação na face principal. Os ciclos de luz, controle de temperatura e
condensação foram programados para a repetição automática. Os ciclos foram de 4h de
rediação UV a 70oC mais 4h de condensação a 40ºC, que é uma combinação usual.
Os efeitos do UV e da condensação foram acelerados pela elevação da temperatura de ensaio.
As reações fotoquímicas começaram quando as lâmpadas foram ligadas. O grau de reações
fotoquímicas é proporcional ao tempo de exposição ao UV e à temperatura de exposição.
Os conceitos fundamentais utilizados neste ensaio foram para simular os efeitos do sol.
Somente a faixa de comprimento da região do Ultravioleta foi necessária. Os melhores
resultados foram obtidos reproduzindo somente os comprimentos de ondas mais curtas, UV-A
e UV-B e não todo o espectro de luz solar.
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A câmara permite a comparação do desempenho das propriedades dos compósitos em questão
(CPR, CPRV, CPRSN, CPRSB, CPRCN, CPRCB). A comparação entre os materiais é real e
poderá ser afirmada com grande possibilidade de acerto quanto às características e
comportamento dos produtos finais. A câmara foi utilizada para comparar desempenhos e
desenvolver produtos, pois os resultados foram obtidos em tempos de exposição mais curtos
do que as condições de exposições naturais. As embarcações navais são projetadas para ter
vida útil de, no mínimo, 25 anos até os primeiro reparos.

(a)

(b)
Figura 4.6-Máquina Q-UV, marca COMEXIM Matérias primas IND.COM. LTDA. Brasil.
Sistema acelerado de envelhecimento para materiais não metálicos. Ultra Violeta
“B”/Condensação. Empresa de Plásticos Mueller (a). Detalhe do interior de maquina Q-UV.
Empresa de Plásticos Mueller (b).
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4.7-Intemperismo Artificial (Weatherometer)
O objetivo desse experimento foi analisar os efeitos do envelhecimento acelerado à luz solar
artificial dos materiais. A norma de origem é ASTM G-26.
Esse experimento foi realizado no Laboratório da Empresa de Plásticos Mueller; máquina
FADE/Weatherometer (Atlas Eletric, marca DEVICES CO. Estados Unidos, Chicago,
número de série WEX-1840 E2, modelo 25/18WT, potência 220Voltz, 40 AMPS. E fases, 60
hz). Após este ensaio, os corpos de prova foram submetidos ao teste físico de tração.
O ensaio consiste em uma câmara contendo um suporte - carrosel onde foram afixadas as
placas de materiais compósitos. Esses materiais foram submetidos à exposição à luz solar
artificial, tendo como fonte de radiação o arco de xenônio. Houve a pulverização de água em
ciclos de 2h, sendo 102min de luz e água. Este suporte gira a velocidade de 1 rotação por min,
em tono de uma lâmpada de gás xenônio de 6.500W. A temperatura dos compósitos poderá
chegar a 63ºC, durante a exposição à luz. A água pulverizada sobre as placas é
desmineralizada e entra na câmara à temperatura ambiente, o que faz com que a temperatura
das placas sofra um abaixamento brusco. A umidade relativa do ar no interior da câmara varia
de 30% durante os 102min de luz até próximo de 100%, durante os 18min de pulverização
com água.
A câmara de xenônio (Fig. 4.7) foi uma evolução da câmara com lâmpada de carbono onde
dois eletrodos de carvão, formam sob alta voltagem, um arco voltaico que emite espectro com
maior intensidade na região do ultravioleta. A lâmpada de xenônio tem um espectro mais
próximo da luz solar do meio dia no verão. As condições de funcionamento da câmara com
arco de carbono foram determinadas pela norma ASTM G 23.
A primeira análise das superfícies dos seis tipos de materiais compósitos (CPR, CPRV,
CPRSN, CPRSB, CPRCN, CPRCB), foi feita através da Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV), Universidade Federal de Ouro Preto. As microfotografias mostram o relevo da
superfície destes materiais.
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(a)

(b)
Figura 4.7-Câmara de ensaio da Radiação Ultravioleta (UV). Empresa de Plásticos Mueller
(a). Detalhe do interior da câmara de radiação ultravioleta (UV), a qual e composta por carvão
nucleado e anucleado, globo de vidro para proteção, vapor de H2O e lâmpada de mercúrio.
Medição do Espectrofotômetro. Empresa de Plásticos Mueller (b).
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4.8–Teste Físico de Tração

O padrão de metodologia de teste para determinar as propriedades de tração para polímeros
foi baseado na norma de origem da ASTM - Designação: D 638 - 91.
Essa metodologia de testes abrange a determinação das propriedades de tração de polímeros
reforçados ou não reforçados, objetivando o controle de qualidade e especificações dos
materiais plásticos. Essa informação também foi utilizada para caracterização, pesquisas e
desenvolvimento. As propriedades de tração atribuem importantes informações para a
engenharia de materiais poliméricos com objetivo de serem aplicados ao design. Devido ao
alto grau de sensibilidade existente em muitos materiais poliméricos, grandes variações das
condições ambientais foram consideradas. O teste foi realizado nas condições definidas temperatura ambiente a 23ºC e umidade relativa do ar em 57% . As condições de umidade
requeridas pela norma foram estabelecidas devido às propriedades de tração dos materiais
poliméricos serem influenciadas pela temperatura. O calor pode gerar resultados como alta
taxa de deformação nos corpo de provas. Foi efetuado na empresa de Plástico Mueller,
máquina Dinamômetro KRATOS (tensão de alimentação 220Voltz, capacidade máxima
2.000Kgf, velocidade de deslocamento de 2 a 500 mm/min), vide Fig. 4.8.
Esse método pode ser usado para testar materiais que possuem espessura igual ou maior do
que 14mm. As variações de espessura nos corpos de prova são permitidas pelo procedimento,
porém isto produz variações na relação superfície - volume, e talvez influencie nos resultados
dos testes. As propriedades de tração podem variar devido às condições de preparação dos
corpos de provas e também com o ambiente e com a velocidade do teste, consequentemente,
devido ao fato de resultados comparativos precisos serem desejados nessa pesquisa, estes
fatores foram cuidadosamente controlados. Outro cuidado deve-se à preparação das amostras,
as quais foram moldadas de maneira idêntica. Similarmente para referências e comparações
com quaisquer séries dadas de corpos de prova, obteve-se a maior uniformidade nos detalhes
das preparações, tratamentos e manipulação; mesmo sendo moldados manualmente. A
espessura de todos os corpos de provas modelados para esse teste encontrou-se entre 3,2 ±
0,4mm. Os corpos de provas foram moldados com a mesma metodologia, através do
preenchimento de moldes em metal e foram conformados de acordo com a norma Tipo I. A
superfície dos corpos isotrópicos de prova foi lixada paralelamente à linha central com lixa
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número 00. Os CP também foram marcados a lápis “Crayon”, marca “Max Love”, para não
afetar as propriedades dos materiais. Cinco corpos de provas de cada tipo foram ensaiados
nesse experimento, ou seja, o mínimo requerido pela norma - necessários para comparação.
A definição aceita da rigidez dos plásticos tem sido seriamente questionada em virtude da
comprovação da existência de um limite elástico nos materiais polimérico e em outros
materiais orgânicos e metais. As exatas características de deformação elástica dos polímeros
são altamente dependentes de fatores como a tensão, temperatura, história prévia dos corpos
de provas, etc. As curvas de tensão-deformação para polímeros quase sempre mostram uma
região linear à baixa tensão e uma linha direta baixa tangencial, as quais permitirão os
cálculos do módulo elástico dos materiais.

Figura 4.8-Máquina KRATOS para teste físico de tração. Empresa de Plásticos Mueller.
Os parâmetros seguidos nesse ensaio de acordo com as normas do fabricante de Máquinas
KRATOS foram: média do comprimento dos corpos de prova em torno de 130,00mm,
unidade de medida em Kgf/mm, carga máxima prevista de 1.800,00 Kgf. O deslocamento
máximo previsto foi de 500,00mm e a pré-carga de 1%. A velocidade do ensaio de
25,40mm/min; pré carga de 176,5N. A ruptura (% de carga máxima prevista) de 20% de
acordo com as normas da Empresa de Plásticos Mueller. Foi usado um extensômetro E-20.
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4.9-Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)
A FTIR é uma técnica que determina e quantifica a composição molecular a partir do
conhecimento do sinal característico das moléculas as quais desejamos identificar. Esses
sinais são resultantes de transições quânticas moleculares promovidas pela excitação dos
níveis moleculares através da incidência de ondas eletromagnéticas. Para a determinação dos
compostos, a análise química da amostra é permitida através da absorção ou emissão de linhas
espectrais características dos compostos.
Os corpos de prova (CPR, CPRFV, CPRSN, CPRCN, CPRSB, CPRCB), foram previamente
lixados em lixadeira elétrica Baldon, lixa de 100grãos. O pó dos materiais compósitos foram
misturados com KBr, para a obtenção de pastilhas, a fim de que as leituras das amostras
possam ser feitas posteriormente. As análises foram feitas em um equipamento Impact 410 –
Nicolet (Laboratório de Espectroscopia no Infravermelho), Departamento de Química –
DEQUI/ (UFOP).
Obtiveram-se os espectros de FTIR das fibras (SN, SB, CN, CB) para que se pudesse fazer
uma comparação entre as bandas de absorção das amostras, verificando assim as possíveis
transformações ocorridas nas superfícies das fibras submetidas às modificações físicas com
10% de betume (p/v). As análises de infravermelho nos indicam as possíveis mudanças
promovidas nas superfícies das fibras devido ao tratamento o qual elas foram submetidas.

4.10-Análise Termogravimétrica
Técnica através da qual é possível medir a mudança de massa de uma substância em função
da variação de temperatura, em uma determinada programação controlada. Os resultados
podem ser observados em curvas típicas (TGA) e sua derivada (DTG).
Na curva de TGA, a ordenada é apresentada geralmente em porcentual de massa (wt %), o
que proporciona uma melhor comparação entre as várias curvas de uma base normalizada. O
peso e a temperatura podem ser considerados em função do tempo.
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A curva de DTG, além de aperfeiçoar a resolução é mais facilmente comparada a outras
medidas. Apresenta taxa efetiva da reação, sendo importante no estudo da cinética das
reações.
As curvas termogravimétricas (curvas TG) foram obtidas em um aparelho SDT 2960
(Simultaneous DTA-TGA – TA Instruments), com razão de aquecimento de 20oC/min,
temperatura de 25 a 800oC em atmosfera de Nitrogênio (N2), do Departamento de Química,
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
O objetivo dessas análises foi verificar e comparar a resistência à temperatura e à degradação
térmica das fibras (SN, CN, SB, CB), quando submetidas a temperaturas elevadas. É
importante saber sobre as propriedades térmicas dos materiais compósitos (CPR, CPRFV,
CPRSN, CPRSB, CPRCN, CPRSN) para que seja possível propor aplicações para esses
materiais.

4.11-Ensaio Quanto à Densidade dos Materiais Compósitos (CPR, CPRFV, CPRSN,
CPRCN, CPRRSB, CPRCB)
A densidade dos materiais compósitos foi calculada em forma de comparação. Todos os
corpos de provas foram moldados com a mesma metodologia, em formato quadrado e pesados
em balança analítica. As médias das medidas dimensionais dos corpos de prova, espessura e
comprimento foram avaliados com paquímetro Mitutoyo. A área e o volume dos materiais
compósitos foram calculados, obtendo-se as densidades.

4.12-Cinética de Absorção de Água Destilada e Salina das Fibras (SN, CN, SB, CB)

Este experimento teve como objetivo caracterizar o comportamento cinético de absorção de
água das fibras (SN, CN, SB, CB), em água destilada e em meio salino.
A limpeza das fibras foi um tratamento prévio que consistiu em agitação e rotação das fibras
naturais de sisal e de coco em água destilada, na máquina (Quimis), à temperatura ambiente
por 1h a 5rpm. A secagem subseqüente tanto para as fibras imersas em água destilada quanto
para as fibras emergidas em água salina (35g de cloreto de sódio por litro, 1 a 1,5g/L) em
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estufa a 105oC por 3h. As fibras modificadas fisicamente com 10% de betume (p/v) foram
secas a vácuo, a 30oC durante 3h.
Em todos os procedimentos os chumaços de fibras (SN, SB, CN, CB), foram amarrados com
fio de nylon - fio indelével, aquele que não interfere no resultado final do experimento. As
imersões foram cronometradas e as fibras foram retiradas de água, secas em papel toalha para
retirar o excesso superficial de água e pesadas em balança analítica imediatamente.

4.13-Ensaio Quanto à Absorção de Água Destilada - Deionizada e Salina (CPR, CPRFV,
CPRSN, CPRCN, CPRSB, CPRCB)

O padrão de metodologia de teste de absorção de água para materiais poliméricos baseou-se
pela designação originária da ASTM D 570 – 95, designação brasileira ISO 62.
Esse método é relativo à determinação da taxa relativa de absorção de água para polímeros e
compósitos quando imersos, possuindo duas funções: guia de proporção de água absorvida
pelo material nos casos em que relação entre a umidade e as propriedades elétricas, mecânicas
ou dimensionais é determinada como guia dos efeitos quando expostos em água ou a
condições úmidas e, também, teste de controle do produto, quando esse é submetido ao
produto final.
O índice de umidade do polímero relaciona-se com as propriedades mecânicas, dimensões e
aparência do material. O efeito sobre essas propriedades, devido às mudanças no índice de
umidade proveniente da absorção de água, depende predominantemente do tipo de exposição.
Através da imersão em água ou da exposição à alta umidade, a forma da peça e as
propriedades inerentes ao material são modificadas.
Os corpos de prova possuíram formato retangular com 76,2mm de comprimento e 25,4mm de
espessura. As laterais dos corpos de prova foram cortadas e lixadas com lixa número 1, o
suficiente, porém sem provocar aparência visual na peça para que não houvesse buracos nos
corpos de prova.
Os valores comparativos provenientes desse experimento foram extremamente necessários
nesta pesquisa devido à aplicação direta destes materiais em embarcações navais, seja em
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água doce ou água salina e também devido aos vários tipos de fibras utilizadas como agente
de reforço nos corpos de provas utilizados nessa pesquisa (CPR, CPRSN, CPRCN, CPRCB,
CPRFV e CPRSB).

4.13.1-Procedimento de Imersão por Longo Tempo
Os corpos de prova que possuem dimensões padronizadas, foram postos em potes de vidro
fechados hermeticamente e imersos em 250ml de água destilada/de ionizada, ou em 250ml de
água destilada ionizada com 8,75g de NaCl, à temperatura ambiente (1 ± 35ºC) por 24h e 48h
e, subsequentemente, até que houvesse saturação. Após a imersão, os corpos de prova foram
removidos da água. A água superficial foi retirada com papel toalha e estes foram pesados em
balança analítica imediatamente.
A solução utilizada nesta pesquisa foi de 35g de cloreto de sódio (NaCl) por litro, ou seja, 1 a
1,5g/L. A composição do cloreto de sódio P.A. Cristal (P.M. 58,44) utilizado nesta pesquisa
foi anteriormente determinado. O procedimento foi repetido após 24 e 48h; 1 semana, 2
semanas e, subsequentemente, a cada 2 semanas até que o material deva ser considerado
substancialmente saturado de água destilada-deionizada e salina.
O procedimento foi repetido, determinando-se a variação de massa das amostras em diferentes
intervalos de tempo, até que houvesse a saturação, ou seja, até que a diferença do aumento de
massa entre as amostras fosse menor que 1%.
As amostras foram retiradas da imersão à temperatura ambiente, secas por folha de papeltoalha e pesadas imediatamente. Após esse processo, essas foram inseridas em estufa de
secagem e esterilização (FANEM - modelo 315 SE), por 24 horas a ±50ºC e depois retiradas e
colocadas em dessecador por 1h e imediatamente pesadas. Esse processo se repetiu por mais
24h, onde as amostras foram inseridas novamente em estufa a ±50ºC e posteriormente foram
retiradas colocadas em dessecador por 1h e imediatamente pesadas.
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4.13.2.Cálculos do ensaio de longa duração de imersão de acordo com a norma ASTM D
570-95
A porcentagem do aumento de massa das amostras (devido à absorção de água) foi calculada
de acordo com a equação (n):
(4.13.2)

%aumento de massa = (m1 – m2) x 100
m2
Onde: m1 = massa (g) das amostras molhadas depois da imersão em água

m2 = massa (g) das amostras secas em estufa por 24h a ± 50ºC após a imersão em
água
A porcentagem de matéria solúvel perdida durante a imersão foi determinada pela seguinte
equação (n):

%matéria solúvel perdida durante a imersão = (m1 – m2) x 100

(4.13.3)

m1
Onde: m1 = massa (g) das amostras secas após 24h em estufa a ± 50ºC
m2 = massa (g) das amostras secas após 48h em estufa a ± 50ºC
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Capitulo 5: Resultados e Discussões

5.1. Fibra de Sisal e de Coco
As plantas de sisal e coco são vastamente encontradas no estado de Minas Gerais. As fotos
abaixo (Fig. 5.1.1 e 5.1.3) são provenientes da busca por exemplos nativos dessas espécies
vegetais. Exemplos das micrografias (MEV) das fibras de sisal e coco são apresentadas com a
finalidade de enfatizar a complexidade estrutural e topográfica dessas fibras, vide Fig. 5.1.2 e
5.1.4.

(a)
(b)
Figura 5.1.1–Plantas de sisal. Ouro Preto, Minas Gerias (a) e (b).
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.1.2–Micrografias da fibra natural de sisal (a) e (b). Micrografias do detalhe da
superfície da fibra de sisal (c) e (d). Ampliações: 35x, 370x, 220x e 450x, respectivamente.
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(a)
(b)
Figura 5.1.3–Espécie Cocos nucífera L. Minas Gerais, Brasil (a) e (b).

(a)
(b)
Figura 5.1.4–Micrografias da superfície da fibra natural de coco (a) e (b). Ampliações: 300x e
170x, respectivamente.

5.2-Caracterização das Fibras (SN, CN, SB, CB)
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O tipo de extrativo presente depende do tipo de fibra e das condições de crescimento. Após a
extração de ceras e de outras substâncias solúveis em solventes orgânicos, observamos que as
fibras naturais de sisal possuem maior porcentagem destes produtos constituintes do que as
fibras de coco. Este lote de fibras de coco não possui significativa porcentagem de substâncias
solúveis em solventes orgânicos, vide Tabela V.2.
Tabela V.2–Caracterização das fibras.
Fibra

Teor de

Média e desvio padrão

Média e desvio padrão

Média e desvio padrão do teor

extrativos

do teor de extrativos

do teor de cinzas

de umidade

solúveis em

solúveis em H2O

(%)

(%)

solvente

(%)

orgânico (%)
SN

0,021

9,54 ± 3,08

1,48 ± 0,26

11,3 ± 0,3

CN

0,004

2,41 ± 0,29

1,95 ± 0,49

10,1 ± 1,0

SB

-

-

-

5,0 ± 2,0

CB

-

-

-

5,1 ± 0,9

A média do teor de substâncias solúveis em água das fibras naturais de sisal é cerca de 4
vezes maior do que das fibras naturais de coco. As fibras naturais de coco possuem menos
impurezas do que as fibras de sisal e possuem maior resistência quanto à dissolução de suas
substâncias componentes em água.
As fibras naturais de coco possuem menor porcentagem de produtos orgânicos e de produtos
solúveis em água do que as fibras naturais de sisal, entretanto, possuem maior porcentagem de
produtos inorgânicos de acordo com os experimentos realizados.
A fibra de coco é formada por pequenas fibrilas unidas, ou seja, cadeias de celulose e lacunas
ou vazios. Os materiais lignocelulósicos, devido à presença dos grupos OH, provenientes das
estruturas de celulose e lignina, podem absorver água, quando expostos a umidade. Isto faz
com que esses materiais variem mais facilmente suas dimensões. (Souza, 2003).
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Os resultados obtidos a partir desse experimento comprovam que há uma diminuição de cerca
de 50% do teor de absorção de umidade tanto das fibras de sisal quanto das fibras de coco
tratadas com 10% de betume (p/v) quando comparadas com as fibras naturais não
modificadas, vide Tabela V.2.

5.2.1-Determinação do Teor de Lignina Klason Insolúvel
A lignina é uma substância polimérica amorfa, encontrada em todo tecido vegetal. É
altamente aromática e insolúvel em solventes não reativos. Sua estrutura não é ainda bem
estabelecida, mas é considerada um polifenilpropano com uma variedade de grupos
funcionais alquila, hidroxila, carboxila, carboximetila e metoxila. A estrutura química da
lignina vem sendo discutida por vários pesquisadores. (Souza, 2003). O teor de lignina
encontrada nas fibras naturais relaciona-se diretamente com o comportamento físicomecânico das fibras, ou seja, quanto maior for a porcentagem do teor de lignina na fibra
vegetal, maior será a sua resistência mecânica. (Souza, 2003).
Tabela V.2.1-Teor de lignina Klason Insolúvel.
Amostras

Teor de Lignina Klason Insolúvel (%)

Sisal
Coco

8,63
17,15
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5.2.2-Determinação do Teor de Lignina Klason Solúvel
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Figura 5.2-Espectro do teor de lignina Klason solúvel.
Tabela V.2.2-Porcentagem do teor de lignina Klason solúvel.
Amostras

Teor de Lignina Klason Solúvel (%)

Sisal
Coco

1,9
2,7

Tabela V.2.3-Teor de lignina total das fibras de sisal e coco.
Amostras

Teor de Lignina Total (%)

Sisal
Coco

10, 53 ~ 10,5
19,85 ~ 19,9

As fibras vegetais são constituídas basicamente por lignina, hemicelulose e celulose, onde a
celulose é predominante. Por isso as fibras naturais são também denominadas de fibras
celulósicas ou materiais lignocelulósicos. Existem outros componentes, em pequenas
quantidades como pectina, pigmentos e extrativos (Souza, 2003).
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Após os experimentos (vide Tabelas V.2.2 e V.2.3), observa-se que a fibra de coco possui alto
teor de lignina solúvel, insolúvel e total quando comparada com a fibra de sisal, o que
corrobora com a literatura (Souza, 2003). Esse fator irá interferir na degradação térmica dos
materiais e em suas propriedades mecânicas como será discutido posteriormente nesse estudo.
As fibras de coco possuem propriedades únicas devido ao seu alto teor de lignina como, por
exemplo, maior resistência ao ataque de fungos e bactérias, baixa densidade e maior
alongamento na ruptura, quando comparada a outras fibras vegetais. (Souza, 2003).
O teor de lignina nas fibras de sisal tem sido estudado por muitos pesquisadores de acordo
com Yan Li et al. (2005) - Wilson et al. descreve que o sisal possui 8% de lignina, próximo do
valor obtido nesse trabalho Rowell et al. obtiveram 7-9% de lignina e 0,6-1,1% de cinzas na
composição de fibras de sisal. Chand e Hashmi et al. mostram que a lignina varia de 3,75 a
4,40% nas fibras dependendo da idade da planta de sisal.
Como previamente observado, as variações citadas dos resultados da composição química do
sisal e das demais fibras vegetais é resultante de diferentes idades, origem de plantio, tipo de
solo, métodos de cultivo, etc. (Souza, 2003).

5.3-Análise do Diâmetro das Fibras (SN, CN, SB, CB)
O diâmetro da fibra natural de coco é consideravelmente maior do que o da fibra de sisal,
como observado nos resultados da Tabela V.3. As fibras foram medidas 10 vezes, ao longo de
seu comprimento de 3cm. De acordo com o experimento, a modificação física com 10% de
betume (p/v) nas fibras naturais de sisal e de coco aumenta o diâmetro das mesmas por agir
também como uma cobertura superficial (vide, Fig. 5.3.1 e 5.3.2). Devido às características
diferenciadas da superfície das fibras de sisal e de coco, a absorção de betume também é
diferenciada em ambas as fibras naturais. Por causa dos ângulos profundos dos vazios ou
microfibrilas encontrados na superfície de relevo helicoidal das fibras de coco, há um maior
aumento no diâmetro com aplicação de betume. Nas fibras de sisal, a absorção acontece de
maneira mais superficial devido ao seu relevo também helicoidal, porém os vazios são cerca
de 3% mais rasos do que nas fibras de coco. Estas características foram avaliadas através da
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
Brasil.

61

Tabela V.3–Diâmetro das fibras (SN, SB, CN, CB).
Fibras

Média do diâmetro das fibras (mm)

Média e desvio padrão do diâmetro das
fibras (mm)

SN
1

0,129

2

0,158

3

0,135

0,14 ± 0,02

SB
1

0,157

2

0,168

3

0,287

0,20 ± 0,07

CN
1

0,266

2

0,187

3

0,253

0,24 ± 0,04

CB
1

0,305

2

0,330

3

0,341

0,33 ± 0,02

Mukherjee e Satyanarayana et al. (1984) estudaram o efeito do diâmetro das fibras de sisal na
resistência a tração e no percentual de alongamento até sua ruptura. Foi concluído que o
diâmetro da fibra não interfere nas propriedades mecânicas de tração das mesmas. Entretanto,
a resistência à tração e o alongamento antes da ruptura diminuem, enquanto o módulo de
Young aumenta com o comprimento da fibra. Brahmakumar et al. (2005) relatam que o
diâmetro das fibras de sisal, por ele estudadas, foi em torno de 10µm. Rodrigues Jr. (2005)
ressalta que as fibras são usadas normalmente como agente sustentador de tensões e visam
conferir as elevadas propriedades mecânicas dos compósitos. As fibras utilizadas em
compósitos apresentam, normalmente, diâmetros entre 10 e 100µm, vide Figuras 5.3.1 e 5.3.2.
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(a)
(b)
Figura 5.3.1-Micrografias da superfície da fibra de sisal modificada fisicamente com 10% de
betume (p/v), (a) e (b). Ampliações: 250x e 230x, respectivamente. Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP), Brasil.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 5.3.2-Micrografias da superfície da fibra de coco natural (a). Superfície da fibra de
coco modificada fisicamente com 10% de betume (p/v), (b e c). Detalhe da superfície da fibra
de coco natural (d). Ampliações: 700x, 250x, 200x e 330x, respectivamente.
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5.4-Cinética de Absorção de Água Destilada e Salina das Fibras (SN, CN, SB,
CB)
Quanto à cinética da absorção de água, as fibras naturais possuem comportamento semelhante
a materiais esponjosos. Essas absorvem a maior porcentagem de água - destilada ou salina

Adsorção de água destilada das fibras (%)

durante a primeira imersão, tendendo à estabilização (Fig. 5.4.1 e 5.4.2).
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Figura 5.4.1-Cinética de absorção de água destilada das fibras (SN, CN, SB, CB).
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Figura 5.4.2-Cinética de absorção de água salina das fibras (SN, CN, SB, CB).
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De acordo com os gráficos (Fig. 5.4.1 e 5.4.2), a absorção de água das fibras naturais de sisal
durante os 15 primeiros segundos de imersão, atribuiu a maior porcentagem de absorção tanto
em água salina quanto em água destilada. Entretanto, as fibra naturais de coco absorveram a
maior porcentagem de água após os 15 primeiros segundos de imersão em água destilada e
salina.
O comportamento das fibras de sisal lavadas e secas quando imersas em água salina e
destilada é diferenciado. As fibras naturais de sisal lavadas e secas absorvem menos água
salina do que água destilada. A absorção inicial de água das fibras de sisal lavadas e secas é
mais significativa quando emergidas em água destilada, fato observado durante os 30s iniciais
de imersão, enquanto que em meio salino a absorção de água foi quase instantânea durante os
primeiros 15min de imersão. As fibras de sisal lavadas e secas enquanto emergidas em água
salina atingem o equilíbrio muito rapidamente, ocorrendo um decaimento de absorção após a
estabilidade.
A absorção de água salina das fibras de sisal tratadas com betume não atingiu estabilidade
após 600s de imersão, ao contrário do que ocorreu quando imersas em água destilada.
O comportamento das fibras de coco lavadas e secas quando foram imersas em água salina
atingiu a estabilidade após cerca de 50s . A porcentagem de absorção de água salina inicial foi
mais baixa do que em água destilada, porém as porcentagens subseqüentes cresceram até
cerca de 200%, quando finalmente estabilizou-se em torno de 180%. Em água destilada, essa
estabilidade não foi atingida após 600s de imersão, sendo a absorção de água crescente,
atingindo valore próximos a 300%.
A cinética da absorção de água das fibras de coco modificada fisicamente com 10% de
betume (p/v) quando imersas em água salina também atingiram estabilidade nos últimos 10
min, atingindo uma absorção de cerca de 120%, as fibras de coco tratadas absorveram muito
menos água destilada do que as fibras de coco naturais.
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5.5-Análises Térmicas
Além das propriedades mecânicas e do baixo custo é importante avaliar o comportamento
termogravimétrico dos materiais para aplicações futuras (Manfredi, 2005).
As curvas DSC das fibras naturais de sisal e coco, das fibras naturais de sisal e coco lavada e
seca (LS) de das fibras naturais de sisal e coco modificadas fisicamente com 10% de betume
(p/v) foram analisadas para maior segurança quanto à aplicação desses materiais, vide Fig.
5.5.1.
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Figura 5.5.1-Curvas DSC das fibras naturais de sisal e coco, das fibras naturais de sisal e coco
lavada e seca (LS) de das fibras naturais de sisal e coco modificadas fisicamente com 10% de
betume (p/v).
Os resultados de DSC acima mostram picos endotérmicos característicos de perda de água
próximos a 100oC. Destaca-se o pico endotérmico obtido para as fibras de coco tratadas com
betume onde a temperatura de perda de água é superior às demais (100oC). O tratamento
superficial com o betumem leva a impermeabilização e dificulta a saída da água residual das
fibras de coco. Os picos endotérmicos registrados acima de 370oC estão relacionados à
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degradação das fibras, envolvendo os seus principais componentes macromoleculares como
celulose, lignina e polioses. O tratamento da fibra de coco altera o padrão de degradação da
fibra, o que pode ser visualizado pela ausência do pico degradativo na região de 370oC.
Essas observações iniciais ajudam compreender melhor a degradação térmica desses materiais
quando inseridos na matriz polimérica estervinílica, vide Fig. 5.5.2.
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Figura 5.5.2-Curvas DSC dos materiais compósitos em matriz polimérica estervinílica (CPR),
reforçados com 5% de fibra de vidro (CPRFV); 5% de fibra de sisal natural (CPRSN); 5% de
fibra de sisal modificada com betume (CPRSB); 5% de fibra de coco natural (CPRCN) e 5%
de fibra de coco modificada com betume.
A Fig. 5.5.2 mostra os resultados de DSC obtidos para a resina e para os materiais compósitos
obtidos a partir de fibras vegetais, fibras vegetais modificadas com betume e fibra de vidro.
Todos os compósitos mostram um evento endotérmico compreendido na faixa de temperatura
entre 250 e 290oC. Para o caso das fibras vegetais, esse evento está associado à degradação
térmica dos constituintes macromoleculares presentes nas fibras vegetais, a destacar a
celulose, as polioses e a lignina. Manfredi et al. (2005) estudou que quanto mais baixo teor de
lignina nas fibras naturais melhor é a resistência térmica. A baixa emissão de fumaça é uma
vantagem importante, a qual reduz os principais perigos do fogo.
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No caso específico da celulose, o processo tem início a 250oC e ocorre a degradação térmica
da celulose que leva à despolimerização e formação da 1,6 anidro glicose (Paiva, 2001). O
alargamento dos picos observados na figura acima para a região entre 250 e 290oC está
associado à combinação entre os eventos térmicos da celulose e dos demais constituintes
macromoleculares presentes nas fibras.
O encapsulamento das fibras vegetais com betume parece ter elevado ligeiramente a
temperatura de degradação das fibras. A presença de estruturas aromáticas contidas na mistura
de maltenos e asfaltenos do CAP 20 leva a um aumento ligeiramente superior da temperatura
de decomposição das fibras modificadas.
A presença de um pico endotérmico próximo a 280oC para o compósito produzido a partir da
utilização da fibra de vidro, está associada não a degradação do vidro (que ocorre em
temperaturas muito superiores). Essa degradação é provavelmente devido à presença do
agente de acoplamento normalmente empregado para melhorar a adesão do vidro a matriz
polimérica, processo denominado “sizing” pelas empresas produtoras de fibra de vidro
(www.owenscornning.com). A Fig. 5.5.3 mostra a curva DSC para a fibra de vidro e
comprova o aparecimento de degradação térmica do agente de acoplamento na região acima
citada. De acordo com Gentil (1982, pg. 383) a adição de fibras de vidro nos plásticos,
ampliam sua faixa de utilização para aplicações em temperaturas mais elevadas.
Os variados tratamentos de retardantes de chamas, formulações e aditivos estudados
quimicamente e desenvolvidos no período de 1950 a 1980 para melhorar a resistência à
chamas nas fibras químicas não têm sido significativamente empregados durante os últimos
25 anos. Essa é a conseqüência do aumento da demanda comercial em termos de custo e
efetividade juntamente com a constante preocupação com o meio ambiente e com o caráter
tóxico geral desses materiais e tratamentos (Horrocks et al., 2004).
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Figura 5.5.3-Curva termogravimétrica típica da fibra de vidro apresentando transição de
segunda ordem – transição vítrea (Tg) na faixa de 280ºC, não havendo perda de massa ou
degradação do material.
A segunda série de eventos térmicos, que aparece nas curvas de DSC, encontram-se como
fortes liberações de energia na região de 400oC. Esses picos estão presentes em todas as
amostras, inclusive na resina sem reforço. Picos exotérmicos são comuns em resinas que
sofrem processos de entrecruzamento e estão normalmente associados a pós-cura do material
em temperaturas acima da ambiente (Paiva, 2001). Processos oxidativos também podem
ocorrer nessa faixa de temperatura, uma vez que essas análises foram realizadas em atmosfera
de oxigênio. Essas reações oxidativas aparecem com os desdobramentos de picos, como pode
ser visualizado na Fig. 5.5.2.
Para os ensaios realizados em atmosfera inerte - N2 (Fig. 5.5.4), os picos degradativos da
celulose e componentes macromoleculares também são visíveis nas mesmas temperaturas
anteriores em atmosfera de ar. O mesmo não ocorre para os picos atribuídos a pós-cura e
processos oxidativos. A ausência de oxigênio impede a ocorrência de processos oxidativos e
pós-cura; esses processos são substituídos por degradação da resina em temperaturas
superiores a 400oC.
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Figura 5.5.4-Análise térmica (DSC) realizada em atmosfera inerte - N2.

O comportamento degradativo das fibras naturais de sisal e coco, das fibras naturais
modificadas fisicamente com 10% de betume e da fibra inorgânica de vidro foram estudadas
pelo TGA, vide Fig. 5.5.5.
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Figura 5.5.5-Curvas TG dos materiais compósitos em matriz polimérica estervinílica (CPR)
reforçados com 5% de fibra de vidro (CPRFV); 5% de fibra de sisal natural (CPRSN); 5% de
fibra de sisal modificada com betume (CPRSB); 5% de fibra de coco natural (CPRCN) e 5%
de fibra de coco modificada com betume.
As curvas TG acima mostram grande similaridade de comportamento térmico quando
comparam-se os materiais compósitos obtidos com diferentes fibras e a resina estervinílica.
São observados dois eventos térmicos distintos: o primeiro começando aproximadamente a
220o C, extendendo-se até 290oC e o segundo iniciando-se por volta de 290oC, extendendo-se
até 450oC. Esses eventos estão relacionados com a heterogeneidade estrutural da resina
empregada que apresenta segmentos de cadeia tipicamente alifáticos e anéis aromáticos na
extensão da sua cadeia.
Whichman (2003) estudou que a degradação das fibras naturais envolvem 2 estágios. O
primeiro é quanto à “depolimerização” da hemicelulose e à quebra de ligações da celulose. O
segundo estágio está relacionado com a decomposição da α – celulose. A decomposição da
lignina ocorre em larga escala na faixa de temperatura entre 200 a 500ºC, ocorrendo perda de
massa.
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Os resíduos obtidos após 500oC mostram que o emprego de fibra de vidro leva a uma maior
formação de produtos não voláteis acima dessa temperatura, devido ao caráter inorgânico
dessas fibras. De acordo com Silva (2006), o comportamento viscoelástico do CPRFV é
dependente do tempo e da proximidade da temperatura com a temperatura de transição vítrea
(Tg).

5.6-Análise da Densidade dos Materiais Compósitos (CPR, CPRFV, CPRSN, CPRCN,
CPRRSB, CPRCB)
O peso dos materiais utilizados na engenharia naval é fator determinante em projetos de
design por estar diretamente relacionado à potência, ao consumo de combustível, à
velocidade, à segurança e à estabilidade das embarcações navais. Por exemplo, a maioria dos
barcos comerciais na Islândia são destinados à indústria pesqueira; as dimensões e a
densidade de tais embarcações são cruciais para a economia daquele país devido às regras
estritas quanto ao tempo de pesca delimitado pelo governo, portanto a leveza do material
implicará em uma maior velocidade de pesca, hoje reduzida a somente 456h por ano.
(Gunnarsson et al., 2004).
Materiais menos densos, como os compósitos reforçados com fibras naturais são preferenciais
quanto à aplicação no design de interiores em painéis, cabines e mobiliários nas embarcações
náuticas e automobilísticas devido a um grande aumento da potência dos motores, e, portanto
com a possibilidade de atingir velocidades altas com baixo consumo de combustível. A
estabilidade e a segurança estão relacionadas ao “Life Cicle Analyses” (Manzini, 2005), ou
seja, ao ciclo de vida do material desde a sua concepção até o descarte.
Materiais leves ampliam as possibilidades de projeto para o design de interiores nas
embarcações náuticas, podendo ser usados em estruturas da parte superior das embarcações as cabines, convés, painéis de controle, revestimentos de pisos de proa e popa, revestimentos
de paredes internas, mobiliários fixos e móveis. Propiciam significativa diminuição de peso,
facilitam a estilização de um maior número de móveis, numa capacidade suportável pela
estrutura da embarcação. A característica de baixa densidade, principalmente, das fibras de
coco naturais como agente de reforço em matriz estervinílica permite que o design de
interiores adquira projetos mais completos para atender às necessidades dos tripulantes (vide
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Tabela V.7). Wambua et al. (2003) observam que as fibras naturais são 50% mais leves e mais
baratas do que a fibra de vidro.
Tabela V.6–Medida, área, volume e densidade dos materiais compósitos modelados no
Laboratório de materiais poliméricos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Minas
Gerais.
Materiais

Peso (g)

Média dos Lados

Média da

Área

Volume

Densidade

(mm)

Espessura

(cm2)

(cm3)

(g/ml)

0,286

99,9

28.571,4

1,237

0,287

100,1

28.748,79

1,4220

0,319

99,1

31.871,2945

1,2998

0,359

99,20

35.606,2105

1,232

0,363

99,7

36.180,304

1,2086

0,379

99,6

37.737,03

1,3217

(cm)
CPR

35, 34410

Lado 1 – 100,00
Lado 2 – 99,90

CPRV

40, 87947

Lado 1 – 100,00
Lado 2 – 100,17

CPRSN

41,42477

Lado 1 – 99,93
Lado 2 – 99,80

CPRCN

43, 93219

Lado 1 – 99,53
Lado 2 – 99,65

CPRSB

43,72691

Lado 1 – 99,87
Lado 2 – 99,80

CPRCB

49,87571

Lado 1 – 99,57
Lado 2 – 100,00

Como já esperado, as fibras densas de vidro levaram a um material compósito com maior
peso específico que a matriz ou qualquer outro compósito reforçado com fibra natural.
Quando comparadas às fibras vegetais não modificadas, as de coco natural produzem
compósitos mais leves. A camada espessa de betume depositada sobre as fibras de coco, fato
previamente mostrado na análise por MEV e na medida do diâmetro médio das fibras
naturais; levaram a compósitos mais densos do que os produzidos por fibras não modificadas.
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5.7-Análises do Ensaio Quanto à Absorção de Água Destilada - Deionizada e Salina
(CPR, CPRFV, CPRSN, CPRSB, CPRCN, CPRCB)
Em geral a resina estervinílica é utilizada em meio aquático com uma cobertura de Gel Coat.
O Gel Coat é uma cobertura essencialmente a base de resina poliéster insaturada e não
reforçada que constitui a superfície de peças laminadas em poliéster com fibra de vidro. É
apresentado na forma líquida viscosa. Matéria essa que possui características específicas,
atribuindo ótimo acabamento final ao produto. É uma matéria prima muito complexa, a qual
consiste em resina poliéster, carga mineral, absorventes de radiação ultravioleta (UV),
retardantes de chamas, branqueadores óticos, pigmentos, agente tixotrópico, desaerante e
aditivo auto - nivelante. Os aditivos auto-nivelantes são utilizados para que a superfície da
peça tenha um acabamento liso e sem deformações. Os desaerantes são utilizados para que
haja a remoção de ar durante a aplicação do Gel Coat. As principais funções do Gel Coat são:
•

Proteção contra a ação dos raios solares;

•

Proteção da superfície da peça contra a ação de intempéries e do meio ambiente;

•

Substituição da pintura convencional dando à peça acabamento liso, brilhante e
colorido;

•

Servir como base para pecas as quais necessitam de pintura.

A aplicação pode ser a pincel, revolver ou gelcotedeira. O Gel Coat deve ser aplicado com
uma espessura de 0,3 a 0,5mm. A cura desse material possui qualidades a nível de consumo
de energia, portanto – economia, preservação do meio ambiente, qualidade e rapidez de
produção dentre outras, devido a sua cura ser a temperatura ambiente. O clima real local
determinará se a reação ocorrerá mais rápido ou um pouco mais lenta. A cura se processa pela
adição de catalizadores - peróxidos orgânicos. O catalizador normalmente é utilizado na
media de 1,0 a 3,0% sob a porcentagem de resina.
Bisaggio (1993) enfatiza que o uso da resina estervinílica tem se ampliado na indústria
náutica, principalmente devido a redução de seus custos, bem como a maior utilização de
fibras mais nobres, que por serem mais caras justificam o uso de uma matriz que aproveite
melhor suas propriedades mecânicas. Além disso, essa resina reduz o problema da osmose do
gelcoat nas peças em embarcações que ficam permanentemente dentro da água.
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5.7.1-Observações Visuais Após Absorção de Água nos Compósitos
As observações das superfícies dos materiais compósitos (CPR, CPR, CPRV, CPRSN,
CPRCN, CPRSB, CPRCB) foram realizadas à nível de comparação e entendimento das
mudanças de comportamento provenientes da utilização de fibras naturais e também devido à
modificação física com 10% de betume (p/v) das mesmas.

Após 1 semana de imersão – 168h
Em água destilada, a aparência dos compósitos reforçados com fibras naturais modificadas
com betume (CPRSB e CPRCB) é esbranquiçada. Pequenos vazios superficiais tornam-se
mais visíveis a olho nu. O restante dos materiais compósitos (CPR, CPRFV, CPRSN e
CPRCN) mantiveram a mesma aparência visual.

Após 1 mês de imersão (4 semanas) – 720h
A aparência dos corpos de prova a olho nu é esbranquiçada. Os materiais compósitos em
matriz estervinílica reforçados com fibras de sisal e coco modificadas fisicamente com 10%
de betume (CPRSB e CPRCB) apresentaram vazios longitudinais provenientes da perda de
algumas fibras superficiais, além de haver também pequena perda de material resinoso
quando imersas em água destilada.
Esse processo também começa a ocorrer quando esses (CPRSB e CPRCB) foram imersos em
água salina, entretanto, muito menos material encontra-se em suspensão no líquido. Os
materiais compósitos em matriz estervinílica reforçados com fibras de sisal modificadas
fisicamente com 10% de betume (p/v) (CPRSB) não apresentaram vazios longitudinais
provenientes da perda de algumas fibras superficiais, porém há perda de resina superficial
causando a aparência de fibras na superfície do material compósito. Os materiais compósitos
em matriz estervinílica reforçados com 5% fibras de coco modificadas fisicamente com 10%
de betume (p/v) (CPRCB) apresentaram somente buracos superficiais mais visíveis.

Após 1 mês e 2 semanas de imersão (6 semanas) – 1.008h
Após 1 mês e meio de imersão em água destilada, o corpo de prova em resina estervinílica
(CPR) apresenta a superfície esbranquiçada somente de um lado e pouco material em
suspensão no líquido. Nos corpos de prova em resina estervinílica reforçados com 5% de fibra
de vidro, com 5% de fibra de sisal natural e 5% de fibra de coco natural (CPRFV, CPRSN e
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CPRCN) nota-se superfícies esbranquiçadas e pouco material em suspensão no líquido, porém
mais do que no CPR. No corpo de prova em resina estervinílica reforçado com 5% de fibra de
sisal modificada fisicamente com 10% de betume (p/v) (CPRSB) observa-se aparência
esbranquiçada na superfície e vazios provenientes da perda de fibras superficiais, além da
perda de material resinoso provocando a aparência de fibras na superfície e material em
suspensão no líquido. No compósito reforçado com 5% de fibra de coco modificada
fisicamente com 10% de betume (CPRCB) observa-se aparência esbranquiçada superficial de
um lado, do outro lado, há a aparência de vazios provenientes da perda de fibras, além de
haver material em suspensão no líquido.
A aparência do corpo de prova em resina estervinílica (CPR) e dos materiais reforçados com
5% de fibra de vidro, 5% de sisal natural e 5% de coco natural (CPRFV, CPRSN e CPRCN)
após imersão em água salina durante 1 mês e meio, nota-se nenhuma mudança em sua
aparência visual, somente muito material em suspensão no líquido. Já o corpo de prova em
resina estervinílica reforçado com 5% de fibra de sisal modificada fisicamente com 10% de
betume (CPRSB) encontra-se com aparência visual esbranquiçada na superfície somente de
um lado onde se observam fibras quase expostas, vazios aparentes e material em suspensão no
líquido, já o CPRCB apresenta pequenos vazios superficiais e material em suspensão no
líquido.

Após 2 meses de imersão (8 semanas) - 1.334h
O corpo de prova em resina estervinílica (CPR), apresenta superfície pouco esbranquiçada
quando imerso em água destilada. Após imersão em água salina não apresentam mudanças
visuais, mas apenas mais material em suspensão no líquido salino do que no líquido destilado.
Após imersão em água salina o CPRCN apresenta maior quantidade de fibras expostas na
superfície do que o CPRSN. Enquanto imersos em água salina, as placas de CPRCN e
CPRSN possuem aparência perfeita visualmente e muito material em suspensão no líquido.
Entretanto, os CPRSB e CPRCB após imersão em água destilada, apresentam algumas fibras
expostas superficiais e vazios longitudinais que são provenientes da perda de fibras mais
superficiais. O CPRSB após imersão em água salina apresenta poucas fibras superficiais
aparentes e poucos vazios longitudinais devido à perda de fibras. Após 8 semanas de imersão
em água destilada, nota-se mais material em suspensão no líquido dos corpos de prova em
resina estervinílica reforçada com fibras naturais (CPRSN e CPRCN). O CPRCB não
76

apresenta perda de fibras superficiais ou vazios longitudinais e fibras superficiais aparentes no
compósito.

Após 2 meses e 2 semanas (10 semanas) – 1.608h
Observa-se que esses vazios longitudinais observados nos corpos de prova de CPRSB e
CPRCB após imersão em água destilada, devem-se à absorção de água pelas fibras
superficiais inseridas nos compósitos, que se expandem, dilatando-se e posteriormente sendo
retiradas quanto à sua inserção na resina.

Após 3 meses de imersão (12 semanas) – 2.160h
Após a imersão dos corpos de prova em água salina por 3 meses, não nota-se vazios
longitudinais provenientes da perda de fibras superficiais, somente observa-se esse
comportamento nos corpos de prova de CPRSB e CPRCB, após imersão em água destilada.
Após imersão em água salina e destilada - deionizada, observa-se material em suspensão no
líquido. Os corpos de prova reforçados com fibras naturais e modificadas com 10% de betume
apresentam fibras superficiais aparentes após imersão em água destilada.

Após 4 meses de imersão (16 semanas) – 2.880h
Após 4 meses de imersão em água destilada - deionizada e salina, os corpos de prova CPR
não apresentaram nenhuma degradação aparente significativa e pouco material em suspensão
no líquido em água destilada e muito material em suspensão em água salina.
Após 4 meses de imersão em água destilada - deionizada, as amostras de CPRSB e CPRCB
apresentaram vazios longitudinais provenientes da perda de fibras superficiais que estavam
inseridas nos compósitos.
Os corpos de prova de CPRSN e o CPRCB não mostraram nenhuma degradação visível a
olho nu após 4 meses de imersão, bem como os corpos de prova CPRCN que apresentam
apenas material em suspensão no líquido e algumas fibras superficiais aparentes. Os corpos de
prova de CPRSB mostram pouquíssimos vazios longitudinais e aparência de fibras na
superfície do compósito.
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Após 4 meses e 2 semanas (18 semanas) – 3.648h
Observa-se a deterioração dos corpos de prova CPRSB e CPRCB após 3.048h de imersão em
água destilada, devido à existência de vazios longitudinais e a presença de fibras em suas
superfícies, o que indica a perda de material resinoso superficial.

Após 5 meses de imersão (20 semanas) – 3.360h
Em última análise, após 5 meses de imersão em água destilada e salina os corpos de prova em
matriz estervinílica reforçados com 5% de fibras naturais de sisal (CPRSN) não apresentaram
nenhuma degradação aparente. Os corpos de prova de CPRSN, imerso por 5 meses em água
salina, apresentaram-se em perfeitas condições.
Os corpos de prova de CPRCN mostraram ótimas condições após 5 meses de imersão em
água salina, apenas nota-se sua superfície um pouco esbranquiçada. Quando imerso em água
destilada, observa-se nessas amostras, perda de material resinoso em suspensão líquida
acarretando fibras aparentes na superfície.
Os corpos de prova de CPRSB, após 5 meses de imersão em água destilada, apresentaram
material em suspensão no líquido acarretando fibras aparentes na superfície do compósito
além da perda de fibras superficiais atribuindo vazios longitudinais no material. Quando
imersos por 5 meses em água salina, observa-se uma das superfícies não degradada e a outra
apresentando fibras aparentes devido à perda de material resinoso em suspensão no líquido.
Em última análise, as amostras de CPRCB, após 5 meses de imersão em água destilada,
apresentaram muito material em suspensão no líquido acarretando fibras aparentes na
superfície do compósito além da perda de fibras superficiais atribuindo vazios longitudinais
no material. Quando imersos por 5 meses em água salina, observa-se quase nenhuma
degradação a não ser pela perda de uma única fibra superficial que provocou vazio na
superfície do material compósito.
As observações quanto à perda de matéria solúvel perdida durante a imersão serão
comprovadas através das Tabelas V.7.1, V.7.2 e V.7.3.
De acordo com Silva (2006), as propriedades mecânicas dos materiais poliméricos reforçados
com fibras de vidro mudam de comportamento com a absorção de água, porém causando
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pequena degradação. Silva (2006), observa que a exposição por umidade através da imersão
em água causa pouca degradação em polímeros reforçados com fibras.
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Figura 5.7.1-Curvas da porcentagem de absorção de água dos materiais em água destiladadeionizada durante as 3.360h de imersão.
As Figuras 5.4.1 e 5.4.2 mostraram claramente que o tratamento com betume reduz
significativamente a absorção de água nas fibras tratadas, quando comparadas às fibras de
sisal e coco naturais. No caso dos compósitos, a presença de fibra modificada levou a um
aumento da absorção de água quando comparado aos corpos de prova de sisal e coco, vide
Fig. 5.7.1 e 5.7.2. De uma maneira geral, esse resultado corrobora com os resultados obtidos
para os ensaios de impacto que mostraram valores de energia de impacto menores para os
corpos de prova obtidos com fibras tratadas mais frágeis. Esses dois resultados nos levam a
concluir que o betume presente nas fibras, impede a penetração da resina nos poros,
microporos e canículos das fibras, diminuindo a adesão e possibilitando a entrada de H2O
após longos períodos de imersão. Em alguns trabalhos da literatura (Siqueira, 2006),
tratamentos prévios, como a mercerização são empregados para remoção de resinas e maior
exposição das microfribilas, ocorrendo uma maior penetração e adesão da matriz sobre a
fibra.
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Absorção de água salina (%)
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Figura 5.7.2-Curvas da porcentagem de absorção de água dos materiais em água salina
durante as 3.360h de imersão.

Figura 5.7.3-Curvas de ganho de massa apresentando saturação entre 2.500 a 3.000h.
Fonte: Silva, 2006.
A Figura 5.7.3 mostra dados comparativos da literatura obtidos para compósitos em matriz
polimérica estervinílica reforçada com fibra de vidro na presença de H2O salina e destilada.
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A absorção de água em CPRFV é principalmente causada pela difusão devido ao gradiente de
concentração. O transporte de umidade em compósitos poliméricos reforçados com fibras de
vidro é influenciado pelo tipo de polímero, grau de cura, do tipo de líquido penetrante em
questão e da temperatura. Nesse estudo, o ganho de massa dos compósitos CPRFV imersos
em água foi descrito de acordo com o tempo de imersão com o objetivo de analisar a difusão,
vide Fig. 5.7.3. Os resultados obtidos são comparados com os valores da literatura: a absorção
de água destilada é mais alta do que a absorção de água salina. Outra observação é que longos
períodos de imersão não são significantes para a análise do comportamento do CPRFV, já que
a percentagem de absorção de água tende a se estabilizar. (Silva, 2006).
Silva (2006) observa que há maior taxa de absorção de água destilada em matrizes de resina
epóxi do que de água salina, imersos a 22oC. Estes valores obtidos são comparáveis com as
informações da literatura.
Tabela V.7-Perda de massa solúvel durante a imersão em água destilada e salina.
Amostras
CPR
CPRFV
CPRSN
CPRSB
CPRCN
CPRCB

Matéria solúvel perdida durante a
imersão em água destilada
(%)
0,12
0,10
0,06
0,31
0,08
0,36

Matéria solúvel perdida durante a
imersão em água salina
(%)
0,11
0,09
0,23
Nenhum
0,30
0,18

De acordo com Silva (2006), alguns autores descrevem que há maior equilíbrio de diferença
de perda de massa em água salina do que em água destilada para temperatura mais elevadas
(60oC) e um alto valor em água destilada a 22oC. Os dados da Tabela V.7 mostram ainda que
após o tratamento com betume, os compósitos apresentam diminuição significativa de perda
de massa em água salina. A deposição da camada de betume sobre as fibras dificulta o
processo de extração de substâncias solúveis e presentes nas fibras vegetais, tanto em água
destilada quanto em água salina.
Os resultados desse experimento, de acordo com a Tabela V.7., estão de acordo com a
literatura. Observa-se maior equilíbrio de diferença na porcentagem de matéria solúvel
perdida durante a imersão em água salina do que em água destilada a temperatura ambiente
±30 a 35ºC. Observa-se a existência de apenas uma exceção relacionada ao compósito em
matriz estervinílica reforçado com 5% de fibra de coco modificada fisicamente com 10% de
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betume, quando imerso em água destilada em um total de 3.600h houve mais matéria solúvel
perdida do que quando imerso em água salina. As Figuras 5.7.4 e 5.7.5, enfatizam melhor

Variação de perda de massa em água destilada (g)

esses resultados.
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Variação de perda de massa em água salina (g)

Figura 5.7.4-Variação de perda de massa em gramas após 3.600h de imersão em água
destilada-deionizada, 24 e 48h em estufa a ± 50ºC.
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Figura 5.7.5-Variação de perda de massa em gramas após 3.600h de imersão em água salina,
24 e 48h em estufa a ± 50ºC.
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Quanto à água salina utilizada nesse experimento é importante pontuar que a água do mar é
um ambiente único que não pode ser produzido em laboratório. Ao longo do mundo, a água
do mar pode variar largamente em termos da sua composição química – a quantidade de
oxigênio, temperatura, salinidade, pH e atividades biológicas. (Baboian, 1995, pg. 33).

5.8-Efeitos da Corrosão por Exposição à Névoa Salina (Fog Spray)
Uhlig (1985, pg. 250) quando escreve sobre o processo de corrosão salina nos materiais
poliméricos enfatiza que as resinas sintéticas são atualmente mais aplicadas em situações em
que o material encontra-se em contato direto com a água ou onde a resistência a ácidos é
necessária. A resina estervinílica possui boa resistência quanto à penetração de água. Além do
mais, a resistência dos polímeros a materiais alcalinos faz com que sejam aplicáveis nas
embarcações navais funcionando como protetores catódicos.
A deterioração de um material representa alterações prejudiciais indesejáveis tais como
desgastes, variações químicas ou modificações estruturais. Os problemas de corrosão são
freqüentes e ocorrem nas mais variadas atividades como, por exemplo, na indústria
petroquímica, naval, automobilística, etc. Perdas diretas e indiretas de materiais atribuem a
importância do estudo da corrosão com a significância econômica, incluindo o objetivo de
reduzir tais perdas (conservação dos materiais) resultantes da corrosão de estruturas marinhas,
pontes, embarcações navais, etc.
A melhoria da segurança quanto à utilização do material é a primeira consideração a ser
observada no design do equipamento, especificamente durante a operação de equipamentos
que, através da corrosão, passam a falhar com conseqüências catastróficas, como exemplos:
mecanismos automotivos, aviões, pontes, etc (Uhlig, 1985, pg. 1 a 6). O controle da corrosão
começa também a partir do estudo de um design geométrico específico – novamente a
primeira preocupação é a segurança (Talbot, 1998, pg. 381).
Os testes de corrosão são importantes ferramentas da evolução quando os materiais são
utilizados com propósitos científicos, industriais ou mesmo esteticamente aplicados. Os testes
de corrosão evoluíram juntamente com os processos de degradação dos materiais que incluem
o comportamento mecânico e o sinergismo corrosivo (Baboian, 1995, pg. 33).

83

No estudo de um processo corrosivo devem ser sempre consideradas as variáveis dependentes
do material, do meio corrosivo e da forma de aplicação, pois somente o estudo desse conjunto
de variáveis permitirá indicar o material mais adequado para ser utilizado em determinados
equipamentos ou instalações – seleção de materiais (Gentil, 1982, pg. 75). Os meios
corrosivos mais frequentemente encontrados são:
•

Atmosfera,

•

Águas naturais,

•

Solo,

•

Produtos químicos.

As ações corrosivas da atmosfera dependem dos fatores como substâncias poluentes –
partículas sólidas e gases, temperatura e umidade relativa e de fatores climáticos como a
intensidade e direção dos ventos, variações cíclicas de temperatura, a umidade e as chuvas. Há
divisões de corrosão atmosférica seca, úmida e molhada, sendo que, na corrosão atmosférica
molhada, a umidade relativa está perto de 100% e ocorre condensação na superfície do
material, observando-se que a superfície fica molhada com o eletrólito, como por exemplo:
chuva e névoa salina depositadas na superfície metálica ou polimérica. As substâncias
poluentes – partículas sólidas sob a forma de poeira existem na atmosfera e a tornam mais
corrosiva (Gentil, 1982, pg. 76-78). Ocorre a rápida aceleração do processo corrosivo quando
a umidade atinge um valor crítico – chamado de umidade crítica - definida como a umidade
relativa acima da qual o metal começa a corroer-se de maneira apreciável. (Gentil, 1982, pg.
79). Um importante fator determinante quanto à susceptibilidade da corrosão atmosférica é a
umidade crítica de um ambiente particular, ou seja, é a porcentagem de tempo em que a
umidade crítica é excedida (Uhlig, 1985, pg. 173 – 174).
O exemplo mais direto no experimento de névoa salina (salt spray) é a deposição de sais que
são eletrólitos fortes, como o cloreto de sódio NaCl, na superfície dos materiais. Devido a
esse fator, a maior ação corrosiva é a de atmosferas salinas devido à presença de névoa salina
contendo sais como NaCl e cloreto de magnésio MgCl2. Um outro agente corrosivo
importante são os gases sulfídricos, que são encontrados em mangues e em atmosferas
industriais. A influência da umidade relativa na ação corrosiva da atmosfera é acentuada, essa
pode ser expressa pela relação entre o teor de vapor de água encontrado no ar e o teor máximo
que pode existir no mesmo, nas condições consideradas, ou então pela relação entre a pressão

84

parcial de vapor de água no ar e a pressão de vapor de água saturado, na mesma temperatura
que é expressa em porcentagem. Outros fatores que podem influenciar na ação corrosiva da
atmosfera (Gentil, 1982, pg. 80):
•

Temperatura – caso seja elevada, irá diminuir a possibilidade de condensação de vapor
de água na superfície do material e a adsorção de gases;

•

Tempo de permanência do filme de eletrólito na superfície do material – é evidente
que quanto menor esse tempo menor a ação corrosiva da atmosfera. Os fatores
climáticos podem ter grande influência nesse caso; as chuvas podem ser benéficas
solubilizando os sais presentes na superfície do material e retirando-os das mesmas,
porém caso houver frestas ou regiões de estagnação as soluções dos sais podem ficar
depositadas e aumentam a condutividade do eletrólito acelerando o processo
corrosivo;

•

Ventos - podem arrastar para a superfície do material, agentes poluentes;

•

Pressão (Uhligh, 1985, pg. 91 – 98)

•

Variações cíclicas de temperatura e umidade - em função das estações do ano, pode-se
ter ação mais intensa desses fatores climáticos. Em certos países aumenta muito o teor
de SO2 durante o inverno, devido à maior queima de carvão para alimentar os sistemas
de aquecimento.

Hudson classificou as seguintes atmosferas segundo a corrosão relativa de aço carbono de
acordo com a Tabela V.8.1 abaixo:
Tabela V.8.1-Tipos de ambientes relacionados com o grau de corrosão relativa.
Atmosfera
Rural seca
Marinha
Industrial (marinha)
Industrial
Industrial fortemente poluída

Corrosão relativa
1–9
38
50
65
100

Fonte: Gentil, 1982, pg. 80.
Os materiais em contato com a água tendem a sofrer corrosão que depende de várias
substâncias que podem estar contaminando a mesma. Entre os mais freqüentes contaminantes
tem-se (Gentil, 1982, pg. 80):
•

Gases dissolvidos: oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, amônia, dióxido de
enxofre, etc.
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•

Sais dissolvidos: cloretos de sódio, de ferro, de magnésio, carbonato de sódio,
bicarbonatos de cálcio, de magnésio e de ferro;

•

Matéria orgânica de origem animal e vegetal;

•

Bactérias, limos e algas; (Uhlig, 1985, pg. 91–98);

•

Sólidos em suspensão;

•

pH, a temperatura da água e a velocidade de escoamento.

Para gases dissolvidos na água – considerando o oxigênio que é o mais frequentemente
encontrado, verifica-se que o mesmo pode funcionar como um fator de controle nos processos
corrosivos.
Observa-se que todos os fatores citados acima agem de maneira correlacionada,
simultaneamente no processo de corrosão.
De acordo com a Fig. 5.8 abaixo, observa-se a perda de massa dos materiais após a exposição
à névoa salina (corrosão salina).

{Desvio Padrão 0,13

CPRSN

{Desvio Padrão 0,05

Corpos de prova

CPRSB

{Desvio Padrão 0,01

CPRFV

CPRCN

{Desvio Padrão 0,11

CPRCB

{Desvio Padrão 0,09

{Desvio Padrão 0,04

CPR

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Média da perda de massa após corrosão salina (%)

Figura 5.8-Média da perda de massa dos corpos de prova após ensaio de corrosão salina (Salt
Spray).
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Observa-se que houve perda de massa em todos os corpos de prova. O corpo de prova em
resina estervinílica reforçado com 5% de fibra de sisal natural (CPRSN) apresentou a menor
média de 0,20% de perda de massa. A média relacionada à maior perda de massa de 0,70%
relaciona-se aos corpos de prova em matriz estervinílica reforçada com 5% de fibra de coco
modificada fisicamente com 10% de betume (p/v) - CPRCB, vide Tabelas V.8.2 a V.8.7.
Os corpos de prova em resina estervinílica reforçados com fibras naturais modificadas com
10% de betume (p/v) (CPRSB e CPRCB) apresentaram maior perda de massa do que os
corpos de prova reforçados com fibras naturais de sisal e coco (CPRSN e CPRCN). Esse
evento se deu possivelmente devido a uma maior absorção de umidade quando expostos à
névoa salina, como já discutido anteriormente para os resultados de absorção de água dos
compósitos.

5.8.1-Superfície dos Compósitos Após Exposição à Névoa Salina
Através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) a superfície do corpo de prova em
resina estervinílica (CPR) e a superfície do corpo-de-prova em resina estervinílica submetidos
à câmara de névoa salina (CPR-CS), foram comparadas. De acordo com o experimento, a
superfície do CPR apresenta-se rugosa e irregular, enquanto a superfície do corpo de prova
em resina estervinílica após exposição à névoa salina (CPR-CS) apresenta-se mais lisa e mais
regular (Figura 5.8.1). Nota-se que a névoa salina age desfavoravelmente – de maneira
corrosiva na superfície resinosa havendo descamação ou o cisalhamento da camada mais
superficial, o que é facilmente visível na Figura (5.8.1) à direita. De acordo com Gentil (1982,
pg. 81), dentre as águas naturais, a água do mar pode ser considerada uma das mais
corrosivas, pois contendo concentrações relativamente elevadas de sais, funciona como um
eletrólito forte, provocando um rápido processo eletroquímico de corrosão, para o caso dos
metais. (Gentil, 1982, pg. 379).
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Figura 5.8.1-Micrografias da superfície do CPR antes (esquerda) e após (direita) ser exposto à
névoa salina (CPR-CS). Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x.
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Com o nome genérico de Fiberglass, são usadas diversas composições de plásticos reforçados
com fibra de vidro, que apresentam elevada resistência química e mecânica. Entre os plásticos
o mais comumente usado é o poliéster. As resinas poliéster são polímeros lineares resultantes
da reação de um ácido dicarboxílico com um glicol, sendo mais usados os ácidos fumárico e
maléico e o propileno glicol. Em relação à composição química, as resinas bisfenólicas
(empregam bisfenol-A na constituição de sua cadeia molecular) apresentam melhor
resistência química, seguida pelas isoftálicas. Esses materiais são muito utilizados em
construção de tanques de armazenamento de produtos químicos como hipoclorito de sódio,
ácido clorídrico, vinagre, ácido fosfórico, etc.; tubulações para condução de fluidos
agressivos, como despejos industriais, e para condução de águas de processos industriais e
potáveis; tubos de chaminés; exaustores; lavadores de gases corrosivos; revestimentos de aço
e concreto; construção de embarcações e estruturas. (Gentil, 1982, pg.).
Em razão da diversidade de meios ambientes, é sempre necessária uma escolha criteriosa do
tipo de resina a ser empregada no plástico reforçado com fibra de vidro. A função da resina,
como poliéster, estervinílica ou epóxi é proteger o substrato do ataque do ambiente corrosivo,
já a fibra de vidro é responsável pelas propriedades mecânicas e baixo coeficiente de dilatação
térmica representado pelo conjunto. (Gentil, 1982, pg. 383).
Nas construções deve-se levar em consideração que a resistência à corrosão é dada pela
resina, então é necessário o uso de camadas internas ou externas em contato com o meio
corrosivo compostas quase somente de resina resistente à corrosão, cerca de 90%.
São muito usuais:
•

Tanques fabricados com poliéster reforçado com fibra de vidro tendo revestimento
interno monolítico de resina poliéster ou de PVC rígido;

•

Tubos de PVC rígido, revestidos externamente com fibra de vidro e resina poliéster,
visando a combinar a elevada resistência química do PVC com a grande resistência
mecânica da fibra de vidro com poliéster.
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Figura 5.8.2-Micrografias da superfície do CPRFV antes (esquerda) e após (direita) ser
exposto à névoa salina (CPRFV-CS). Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x,
respectivamente.
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Em muitos casos, associado à utilização de equipamentos em meios altamente corrosivos, são
indicados os polímeros que são usados sob forma de revestimentos ou como o próprio
material de construção do equipamento. Dentre eles, podem ser citado os plásticos reforçados
com fibra de vidro. De acordo com a Fig. 5.8.2, observa-se o mesmo fenômeno observado
previamente. A superfície do compósito em matriz estervinílica reforçado com 5% de fibra de
vidro (CPRFV) após ser submetido a exposição à névoa salina (CPRFV-CS) apresenta uma
superfície menos rugosa. Provavelmente houve pequeno desgaste aparente e alguma
interferência na superfície do compósito. De acordo com a literatura, os plásticos reforçados
com fibras de vidro, devido à sua natureza química e dielétrica, não sofrem deterioração por
processo eletroquímico, mas podem sofrer deterioração por:
•

Processos químicos como oxidação, hidrólise em que ocorre ataque nas ligações éster;

•

Degradação térmica podendo ocasionar despolimerização ou carbonização;

•

Ação de solvente e de radiações eletromagnéticas;
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Figura 5.8.3-Fotomicrografias da superfície do CPRSN antes (esquerda) e após (direita) ser
submetido à névoa salina (CPRSN-CS). Ampliações: 35x – 40x, 200x, 800x e 1.200x,
respectivamente.
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Após a exposição à névoa salina o compósito em matriz estervinílica reforçado com 5% de
fibra de sisal natural (CPRSN-CS) apresentou superfície um pouco menos rugosa e topografia
menos irregular com a presença de alguns pequenos vazios, quando comparada com a
superfície não exposta à névoa salina (CPRSN); vide Fig. 5.8.3. Analisando as micrografias,
nota-se que após tratamento pela névoa, pequenas fibrilas de sisal podem ser visualizadas com
maior facilidade, mostrando que o material compósito também sofreu escamação, como já
discutido anteriormente.
À partir dos dados observados acima, nota-se na Figura 5.8.4 deterioração na superfície
causada pela névoa salina por gases e sais dissolvidos durante o ensaio no compósito em
matriz polimérica estervinílica reforçada com 5% de fibra de sisal modificada fisicamente
com betume (CPRSB-CS).
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Figura 5.8.4-Micrografias da superfície do CPRSB antes (esquerda) e após (direita) ser
exposto à névoa salina (CPRSB-CS). Ampliações: 35x – 40x, 200x, 800x e 1.200x.
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Observa-se a presença majoritária de vazios na superfície do material compósitos em matriz
estervinílica reforçado com 5% de fibra de sisal modificada fisicamente com betume
(CPRSB-CS) após ser submetido a ciclos de névoa salina, vide Fig. 5.8.4. Quando comparado
visualmente aos outros materiais previamente analisados, houve uma maior deterioração na
superfície desse material. Provavelmente, esse fato irá interferir no comportamento e,
portanto, no desempenho desse material quanto à resistência ao impacto, como será discutido
posteriormente. Como mostrado na Fig. 5.7.2, a absorção de água salina é maior nos
compósitos reforçados com fibras de sisal e coco tratadas com betume, causando uma maior
deterioração do material. Gentil (1982) observa que, como o resultado da deterioração de um
dado material, o mesmo pode ser tornar mole ou quebradiço, podendo aparecer delaminações,
inchamento, bolhas, vazios, trincas, etc. (Gentil, 1982, pg. 383).
A Fig. 5.8.5 mostra as microfotografias comparativas das superfícies do compósito reforçado
com 5% de fibra de coco natural (CPRCN) após exposição cíclica à névoa salina (CPRCNCS).

Figura 5.8.5-Micrografias da superfície do CPRCN antes (esquerda) e após (direita) serem
submetidos à névoa salina (CPRCN-CS). Ampliações: 35x – 40x, 200x, 800x e 1.200x,
respectivamente.
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O comportamento de todos os materiais previamente analisados mostrou que houve desgaste
da superfície dos compósitos após a exposição à névoa salina. Através das fotomicrografias,
foi observado que as superfícies tornaram-se mais lisas e, portanto, suas topografias tornaramse mais regulares. Entretanto, na Fig. 5.8.5 observa-se comportamento atípico da superfície do
CPRCN após a exposição à névoa salina (CPRCN-CS). Nota-se que a topografia da superfície
do material tornou-se mais irregular após o ensaio, fato este também detectado através das
micrografias (Fig. 5.8.6) abaixo. Talvez porque o coco natural (CPRCN) absorve muito mais
água salina do que os demais materiais compósitos, como mostrado na Fig. 5.7.2.
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Figura 5.8.6-Micrografias da superfície do CPRCB antes (esquerda) e após (direita) ser
submetido à névoa salina (CPRCB-CS). Ampliações: 35x – 40x, 200x, 800x e 1.200x.
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5.8.2-Resultados do Teste Físico de Impacto Charpy
De acordo com Bisaggio (1993), a literatura trata de duas formas distintas de aplicação do
impacto de um corpo contra uma chapa: impacto balístico e impacto de baixa velocidade.
Impacto balístico é o impacto de um corpo, em geral de pequena massa, contra uma outra, em
alta velocidade. O impacto de baixa velocidade seria, por exemplo, o da queda de uma
ferramenta sobre o convés de uma embarcação. Conclui-se que para os impactos a baixas
velocidades, o vão das placas influencia na resistência, pois a flexão da placa absorve parte da
energia do impacto. A falha inicial nos impactos a baixas velocidades ocorre na face oposta
ao impacto, o que caracteriza a falha como sendo devida à flexão. Já nos impactos de grandes
velocidades a falha inicial aparece nas camadas superiores do material compósito. De acordo
com certas normas (American Bureau of Shipping e DNV), existe uma espessura adequada
para o painel das embarcações, porque esse é outro fator que influencia a localização da falha
inicial, ou seja a espessura da placa.
Ray et al. (2001) observam que o design com materiais compósitos relacionado aos seus
mecanismos de falhas (teste físico de impacto Charpy) ainda precisa ser estudado mais
profundamente. A tensão encontrada durante o seu tempo de vida em serviço é naturalmente
cíclica causando degradação por fadiga, além de ser responsável pela maioria das falhas nos
materiais compósitos.
As larguras (cm), espessuras (cm), e as forças necessárias para os corpos de prova romperem
(J) são observadas nas Tabelas subseqüentes. Alguns corpos de prova apresentaram
comportamento deflexivo quando submetidos ao teste físico de impacto, vide Tabelas V.10.1
a V.10.12. Observam-se também as médias e desvios padrões das forças totais de impacto
para o rompimento dos corpos de prova (J/cm2), calculadas a partir da equação previamente
estabelecida de acordo com os padrões de metodologia da empresa de Plásticos Mueller.
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Tabela V.10.1-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica após
teste físico de impacto Charpy.
CPR
Não Foram
Submetidos à
Névoa Salina
CPR 6
CPR 7
CPR 8
CPR 9
CPR 10
Média
Desvio Padrão

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

0,997
0,957
0,992
0,990
1,002
0,988
0,016

0,458
0,447
0,489
0,422
0,465
0,456
0,022

0,10
0,09
0,10
0,09
0,14
0,10
0,019

-

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
218,9
210,4
206,1
215,5
300,5
230,3
35,3

Tabela V.10.2-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica após
ensaios de névoa salina (fog spray) e teste físico de impacto Charpy.
CPR - CS
Após Névoa
Salina

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

CPR 1
CPR 2
CPR 3
CPR 4
CPR 5
Média
Desvio Padrão

0,997
1,005
0,990
1,001
0,999
0,998
0,005

0,455
0,480
0,524
0,401
0,431
0,458
0,042

0,08
0,09
0,09
0,09
0,08
0,09
0,00

-

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
176,3
186,6
173,5
224,2
185,8
189,3
20,3

Tabela V.10.3-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra de vidro após teste físico de impacto Charpy.
CPRFV
Não Foram
Submetidos à
Névoa Salina
CPR 6
CPR 7
CPR 8
CPR 9
CPR 10
Média
Desvio Padrão

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

0,985
1,086
0,996
1,008
1,001
0,015
0,036

0,498
0,433
0,461
0,478
0,465
0,467
0,021

0,82
0,52
0,56
0,42
0,44
0,55
0,14

-

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
1.671,6
1.105,8
1.219,6
871,7
945,3
1.162,8
315,2
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Tabela V.10.4-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra de vidro após ensaios de névoa salina (fog spray) e teste físico de
impacto Charpy.
CPRFV - CS
Após Névoa
Salina

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

CPR 1
CPR 2
CPR 3
CPR 4
CPR 5
Média
Desvio Padrão

0,982
0,983
0,998
1,020
1,032
0,015
0,036

0,462
0,462
0,451
0,429
0,470
0,455
0,014

0,52
0,38
0,40
0,38
0,53
0,44
0,07

x
-

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
1.146,0
836,7
888,7
868,4
1.092,6
966,5
141,9

Tabela V.10.5-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra de sisal natural após teste físico de impacto Charpy.
CPRSN
Não Foram
Submetidos à
Névoa Salina
CPR 6
CPR 7
CPR 8
CPR 9
CPR 10
Média
Desvio Padrão

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

0,985
0,988
0,987
0,979
1,001
0,988
0,007

0,428
0,485
0,460
0,460
0,981
0,563
0,210

0,78
0,76
0,91
0,84
0,88
0,83
0,06

x
x
x
x
x
x
x

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
1.850,1
1.586,0
2.004,3
1.850,1
896,1
1.637,3
440,8

Tabela V.10.6-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra natural de sisal após ensaios de névoa salina (fog spray) e teste
físico de impacto Charpy.
CPRSN - CS
Após Névoa
Salina

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

CPR 1
CPR 2
CPR 3
CPR 4
CPR 5
Média
Desvio Padrão

0,972
1,02
0,997
0,985
1,010
0,997
0,017

0,45
0,462
0,489
0,488
0,431
0,464
0,022

0,86
0,84
0,58
0,44
0,86
0,72
0,17

x
x
x
x
x
x
x

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
1.966,1
1.782,5
1.168,1
915,4
1.975,6
1.561,5
488,9
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Tabela V.10.7-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra de sisal modificado fisicamente com 10% de betume (p/v), após
teste físico de impacto Charpy.
CPRSB
Não Foram
Submetidos à
Névoa Salina
CPR 6
CPR 7
CPR 8
CPR 9
CPR 10
Média
Desvio Padrão

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

0,995
1,006
1,019
0,979
1,001
1
0,013

0,552
0,541
0,498
0,460
0,981
0,606
0,190

0,56
0,78
0,98
0,84
0,88
0,81
0,14

x
x
x
x
x
x
x

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
1.019,5
1.433,1
1.931,1
1.865,2
896,1
1.429,0
472,8

Tabela V.10.8-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra sisal modificada fisicamente com 10% de betume (p/v), após
ensaios de névoa salina (fog spray) e teste físico de impacto Charpy.
CPRSB - CS
Após Névoa
Salina

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

CPR 1
CPR 2
CPR 3
CPR 4
CPR 5
Média
Desvio Padrão

0,984
0,993
1,009
0,992
0,985
0,993
0,009

0,487
0,484
0,517
0,471
0,464
0,485
0,018

0,58
0,64
0,57
0,38
0,63
0,56
0,09

x
x
x
x
x
x
x

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
1.210,3
1.335,5
1.092,6
875,0
1.378,4
1.178,4
203,1

Tabela V.10.9-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra de coco natural após teste físico de impacto Charpy.
CPRCN
Não Foram
Submetidos à
Névoa Salina
CPR 6
CPR 7
CPR 8
CPR 9
CPR 10
Média
Desvio Padrão

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

0,55
0,56
0,53
0,54
0,52
0,54
0,01

1,01
1,02
0,98
0,99
1,02
1,00
0,02

0,42
0,32
0,47
0,38
0,38
0,39
0,05

x
x
x
x
x
x
x

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
756,1
560,2
904,9
710,8
716,4
729,7
110,1
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Tabela V.10.10-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra natural de coco após ensaios de névoa salina (fog spray) e teste
físico de impacto Charpy.
CPRCN - CS
Após Névoa
Salina

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

CPR 1
CPR 2
CPR 3
CPR 4
CPR 5
Média
Desvio Padrão

0,989
1,019
0,989
1,008
1,001
1,001
0,011

0,516
0,518
0,525
0,516
0,531
0,521
0,006

Força para o
corpo de prova
romper
(J)
0,26
0,22
0,22
0,24
0,14
0,22
0,05

Deflexão
(d)
x
-

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
509,5
416,8
423,7
461,4
263,4
414,9
82,6

Tabela V.10.11-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra de coco modificado fisicamente com 10% de betume (p/v), após
teste físico de impacto Charpy.
CPRCB
Não Foram
Submetidos à
Névoa Salina
CPR 6
CPR 7
CPR 8
CPR 9
CPR 10
Média
Desvio Padrão

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

0,998
0,986
0,998
0,988
1,024
0,9988
0,0135

0,514
0,498
0,497
0,506
0,481
0,499
0,011

0,12
0,18
0,12
0,26
0,18
0,17
0,05

-

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
233,9
366,6
241,9
520,1
365,4
345,6
116,7

Tabela V.10.12-Informações técnicas sobre os corpos de prova em resina estervinílica
reforçados com 5% de fibra coco modificada fisicamente com 10% de betume (p/v), após
ensaios de névoa salina (fog spray) e teste físico de impacto Charpy.
CPRCB - CS
Após Névoa
Salina

Largura
(cm)

Espessura
(cm)

Força para o corpo
de prova romper
(J)

Deflexão
(d)

CPR 1
CPR 2
CPR 3
CPR 4
CPR 5
Média
Desvio Padrão

0,995
0,997
0,986
0,983
0,997
0,992
0,006

0,472
0,480
0,509
0,499
0,480
0,488
0,014

0,23
0,15
0,21
0,14
0,15
0,18
0,04

-

Força total de
Impacto
(J/cm2 )
Tenacidade
489,7
313,4
418,4
285,4
313,4
364,1
77,5
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Tabela V.10.13-Resultados do ensaio de impacto Charpy.
Materiais
CPR
CPR-CS
CPRFV
CPRF-CS
CPRSN
CPRSN-CS
CPRSB
CPRSB-CS
CPRCN
CPRCN-CS
CPRCB
CPRCB-CS

Médias do Impacto (J/cm2 ) - Tenacidade
230,1
199,3
1162,8
966,5
1637,3
1561,5
1429,0
1178,4
729,7
414,9
345,6
364,1

No que diz respeito às amostras que não foram submetidas à névoa salina, é fato notável que
houve melhora na tenacidade de todos os compósitos quando comparados com o corpo de
prova em resina estervinílica sem reforço (Tabela V.10.13).
Todos os materiais compósitos após a corrosão salina apresentaram decréscimo na tenacidade
ao impacto quando comparados com os compósitos que não foram submetidos à névoa salina,
exceto o compósito CPRCB. Esse fato provavelmente se deve à deterioração dos materiais
compósitos quando submetidos a ensaios cíclicos de corrosão salina e, consequentemente,
gerando o decréscimo na resistência ao impacto. As análises de MEV das superfícies dos
materiais submetidos a corrosão salina corroboram com o resultado de teste de impacto
mostrando degradação superficial para todas as amostras.
De uma maneira geral, o uso de betume como material impermeabilizante produziu
compósitos menos resistentes ao impacto. O recobrimento da superfície das fibras pelo
betume impossibilita a peneiração das resinas na estrutura das fibras, causando perda de
adesão fibra-matriz e diminuição do desempenho do compósito quanto ao impacto.
Outra constatação interessante pode ser observada quando comparam-se as diferentes fibras
analisadas onde destaca-se a fibra de sisal que levou a materiais compósitos com resistência
ao impacto superiores às fibras de vidro, fato com grande relevância tecnológica. As fibras de
coco levaram a materiais frágeis quando comparados aos demais.
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As imagens dos corpos de prova que foram e que não foram submetidos à névoa salina após o
ensaio de impacto foi obtida, a imagem dos compósitos (CPR, CPR – CS, CPRFV, CPRFV –
CS, CPRSN, CPRSN – CS, CPRSB, CPRSB – CS, CPRCN, CPRSN – CS, CPRCB,
CPRCB - CS) está apresentada na Fig. 5.10.2.

CPR-CS 1-6

CPRSN-CS 1-6

CPR 6-10

CPRSN 6-10

CPRCN-CS 1-6
CPRCN 6-10

CPRFV-CS 1-6

CPRSB-CS 1-6

CPRCB-CS 1-6

CPRFV 6-10

CPRSB 6-10

CPRSB 6-10

Figura 5.10.2-Corpos de prova após ensaio físico-mecânico de impacto.
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Quanto à Fig. 5.10.2 e, acima em relação aos corpos de prova que não foram expostos à névoa
salina – numerados de 6 - 10, observa-se que todos os corpos de prova em resina estervinílica
(CPR) apresentaram ruptura total. Apenas 1 corpo de prova reforçado com fibra de vidro
(CPRFV) apresentou ruptura parcial, sendo que os demais desse mesmo grupo apresentaram
ruptura total, enquanto que todos os CPRSN e CPRSB apresentaram ruptura parcial. Quanto
ao comportamento do CPRCN, observa-se que 4 corpos de prova com ruptura parcial e 1
corpo de prova com ruptura total, ao passo que o comportamento CPRCB apresentou
características inversas: 1 corpo de prova com ruptura parcial e 4 corpos de prova com ruptura
total.
Quanto ao comportamento dos materiais compósitos após o ensaio de névoa salina –
numerados de 1 a 6, pode-se observar, a partir da Fig. 5.10.1 acima, que os CPR, CPRFV,
CPRSN e CPRSB apresentaram em média, o mesmo comportamento desses materiais quando
não expostos à névoa salina. Verifica-se que o ensaio de névoa salina não interfere no tipo de
ruptura que os materiais compósitos poliméricos apresentaram após o ensaio de impacto,
entretanto, como foi observado anteriormente, a corrosão salina interfere de maneira
depreciativa no comportamento desses materiais quanto a resistência ao impacto, ou seja,
quanto a força total (J/cm2) necessária para os corpos de prova romperem.
As características da fase do compósito são importantes, sendo que a interface define o tipo de
arrancamento das fibras, o tipo de ruptura e de fratura no material. Todo esse conjunto de
propriedades inter-relacionadas determina o comportamento mecânico desses materiais. Tais
comportamentos foram observados através de microscopia eletrônica de varredura – MEV a
seguir, com o objetivo de investigar a adesão fibra-matriz, a ocorrência do arrancamento de
fibras da matriz polimérica (“pull-out”) e compreender como o tratamento físico com betume
influencia os materiais.
A Fig. 5.10.3 apresenta micrografias das seções de fraturas dos materiais em resina
estervinílica.
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Figura 5.10.3-Micrografia da vista de topo da ruptura total do CPR após ensaio mecânico de
impacto Charpy. Ampliação: 50x.

Figura 5.10.4-Micrografias da vista de topo da ruptura total do CPR – CS, após ensaio de
névoa salina e ensaio mecânico de impacto Charpy. Ampliações: 300x e 500x,
respectivamente.
É possível observar nas Fig. 5.10.3 e 5.10.4 que o ensaio de corrosão salina não interfere no
comportamento dos CPR quando esses foram submetidos ao teste físico de impacto Charpy.
Semelhante comportamento atribuindo fratura frágil ao material foi observado em todos os
corpos de prova apenas em resina estervinílica após o ensaio.
A Fig. 5.10.5 apresenta as fotomicrografias da seção de fratura do material compósito
reforçado com fibras de vidro.
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Figura 5.10.5-Micrografias da interface do CPRFV após ensaio mecânico de impacto Charpy.
Ampliações: 250x 2 800x, respectivamente.
Experimentos realizados por Bisaggio (1993), demonstraram que os materiais compósitos em
matriz estervinílica reforçado com fibra de vidro falham de forma frágil.
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Figura 5.10.6-Micrografias da interface do CPRFV – CS após névoa salina e ensaio mecânico
de impacto Charpy. Ampliações: 130x, 400x e 600x, respectivamente.
Observa-se nas Fig. 5.10.5 e 5.10.6 que a interface entre fibra-matriz tem forte adesão devido
à impregnação da resina na superfície das fibras de vidro, isso faz com que as fibras sofram
fratura total juntamente com a matriz já que fibras não foram arrancadas da resina devido a
boa adesão, acarretando pouca existência de orifícios aparentes.
As Fig. 5.10.7, 5.10.8, 5.10.9 e 5.10.10 apresentam micrografias da seção de fratura dos
compósitos reforçados com fibras naturais de sisal e modificadas fisicamente com betume,
antes e após o ensaio de névoa salina.
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Figura 5.10.7-Interface do CPRSN após ensaio mecânico de impacto Charpy. Ampliação:
430x.

Figura 5.10.8-Micrografias da interface do CPRSN – CS, após névoa salina e ensaio
mecânico de impacto Charpy. Ampliação: 140x, 160x, 379x e 22x, respectivamente.
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Figura 5.10.9-Micrografias da interface do CPRSB após ensaio mecânico de impacto Charpy.
Ampliações: 220x e 60x, respectivamente.

Figura 5.10.10-Micrografias da interface do CPRSB - CS após névoa salina e ensaio
mecânico de impacto Charpy. Ampliações: 65x e 270x, respectivamente.

As Fig. 5.10.7, 5.10.8, 5.10.9 e 5.10.10 dos compósitos CPRSN, CPRSB; submetidos à névoa
salina ou não, mostram que houve ruptura total das fibras durante o ensaio de impacto. Certo
deslizamento e não arrancamento de fibras pode ser observado devido ao vazio entre
fibra/matriz nas figuras referentes acima, explicitado por setas.
Segundo Siqueira (2006, pg. 85) e Paiva (2001), esse mecanismo conhecido como “fiber
bridging” ou “arqueamento de fibras” pode ser o maior responsável pela maior resistência ao
impacto desses materiais compósitos.
A Fig. 5.10.11 apresenta as micrografias da região da fratura dos compósitos reforçados com
fibra de coco natural, após ensaio físico de impacto.
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Figura 5.10.11-Micrografias da interface do CPRCN após ensaio mecânico de impacto
Charpy. Ampliação: 100x.

A Fig. 5.10.11 acima, mostra um orifício proveniente da liberação da fibra pela matriz
denominado “pull out”, ou seja, houve arrancamento de fibras da matriz polimérica. De
acordo com Siqueira (2006, pg. 75), esse fato indica baixa adesão entre as fibras de coco
naturais (CPRCN) e modificadas fisicamente com betume (CPRCB) e a matriz polimérica.
Esse resultado corrobora com o desempenho obtido para todos os ensaios de impacto.
De acordo com os experimentos de Roe et al. (1999), no caso de materiais compósitos em
matriz estervinílica reforçados com fibras naturais de juta no teste físico de impacto há a
separação da interface, que ocorre com intenso “pull-out” micro fibrilar de acordo com as
micrografias da fratura na superfície (MEV). Interfaces fracas diminuem a força máxima de
flexão dos compósitos quando estão sob carga constante, entretanto melhoram a força de
impacto suportável pelo material. As fibras naturais de juta comportaram melhorando as
propriedades de fadiga porque a ligação fraca entre a fibra/matriz atribuiu ao material
compósito em matriz estervinílica excelente flexibilidade para absorver o choque proveniente
do teste físico de impacto.
A Fig. 5.10.12 apresenta as micrografias da região da fratura dos compósitos reforçados com
fibra de coco natural (CPRCN) depois da exposição à névoa salina (CPRCN-CS) e ensaio
físico de impacto.
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Figura 5.10.12-Micrografias de interface do CPRCN – CS após névoa salina e ensaio
mecânico de impacto Charpy. Ampliações: 300x, 65x e 230x, respectivamente.
Percebe-se a quebra da fibra, portanto constata-se que houve rompimentos de fibras durante o
ensaio de impacto, vide Fig. 5.10.12.

As Fig. 5.10.13 e 5.10.14 apresentam as micrografias da região da fratura dos compósitos
reforçados com fibra de coco modificadas fisicamente com betume, antes e após exposição à
névoa salina.
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Figura 5.10.13-Micrografias da interface do CPRCB após ensaio mecânico de impacto
Charpy. Ampliações: 430x, 85x, e 350x, respectivamente.

Figura 5.10.14-Micrografias da interface do CPRCB – CS após névoa salina e ensaio
mecânico de impacto Charpy. Ampliações: 90x e 200x, respectivamente.

Percebe-se a quebra da fibra, portanto, constata-se que também houve rompimentos de fibras
durante o ensaio de impacto, além de uma adesão fraca entre fibra-matriz, vide Fig. 5.10.13 e
5.10.14.
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5.9-Efeitos da Radiação Ultravioleta (Q-UV)
Máquina Q-UV aberta contendo os materiais compósitos dessa pesquisa, vide Fig. 5.11.

Figura 5.11-Corpos de prova sendo submetidos ao teste Q-UV.
Após esse experimento, nota-se a olho nu apenas uma aparência fosca nas superfícies de todos os
materiais (CPR, CPRFV, CPRSN, CPRSB, CPRCN, CPRCB). Os CPRSB e CPRCB apresentaram
degradação severa, ou rachaduras vistas a olho nu foram identificadas após 596h de exposição na
câmara Q-UV.

5.9.1-Superfície dos Compósitos Após a Exposição à Radiação Ultravioleta
Na Fig. 5.11.1, observa-se a superfície do material em resina estervinílica após exposição à câmara
Q-UV (CPR-QUV).
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Figura 5.11.1-Micrografias do CPR (esquerda) e do CPR-QUV após ensaio de Q-UV (direita).
Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x, respectivamente.
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Nota-se mudança na superfície do CPR após o ensaio de QUV, vide Fig. 5.11.1. A topografia
tornou-se mais regular e o relevo constante. O mesmo comportamento do CPRFV pode ser
observado na Fig. 5.11.2, quando comparados antes e após a exposição à radiação UV direta.
Constata-se aparência das fibras de vidro na superfície do compósito; vide Fig. 5.11.3 – detalhe do
CPRFV-QUV.

Figura 5.11.2-Micrografias do compósito - CPRFV (direita) antes e depois (CPRFV-QUV)
(esquerda) da exposição à radiação UV. Ampliações: 35x, 200x e 800x, respectivamente.
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(Detalhe - CPR)
Figura 5.11.3-Micrografias da superfície do compósito CPRFV-QUV após exposição direta à
radiação UV. Ampliação: 200x.
A camada de resina superficial foi destruída, sendo proveniente ou não de micro trincas após o
ensaio de Q-UV, com perda visível de material resinoso, vide Fig. 5.11.3. Silva (2006) observou
que os raios UV não podem penetrar profundamente no compósito, porém o efeito dessa radiação
no CPRFV são a nucleação e propagação de micro trincas em sua superfície, com a quebra das
cadeias macromoleculares da resina. A principal característica quanto ao experimento de A G Silva
(2006) é que essas micro trincas superficiais na presença de outros agentes ambientais podem
acelerar o processo de degradação, através de sua fácil penetração no interior do compósito, além de
facilitar a absorção de água. A propagação das micro trincas pode contribuir com uma maior
absorção de umidade do compósito e também com a diminuição da resistência mecânica à tração do
CPRFV.
Contudo, na Fig. 5.11.4, as fotomicrografias do CPRSN e CPRSB (esquerda) após exposição à
câmara Q-UV (CPRSN-QUV e CPRSB-QUV, direita) apresentam relevo irregular, além da
presença de vazios profundos.
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Figura 5.11.4-Micrografias do compósito CPRSN (direita) antes e depois (CPRSN-QUV)
(esquerda) da exposição direta à radiação UV. Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x,
respectivamente.
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Figura 5.11.5-Micrografias do compósito CPRSB (direita) antes e depois (CPRSB-QUV)
(esquerda) da exposição direta à radiação UV. Ampliações: 35x, 200x e 800x, respectivamente.

No CPRSB, observou-se o buraco ou vazio proveniente da perda de fibra superficial. Como já
previamente analisado, a adesão entre a fibra de sisal modificada fisicamente com 10% de betume
com a matriz polimérica estervinílica é fraca, vide Fig. 5.11.5. Provavelmente essa é a razão da
perda de algumas fibras mais superficiais após a exposição à radiação UV severa. Nota-se também a
aparência de fibras de sisal modificadas com betume na superfície do compósito CPRSB-QUV após
exposição à radiação UV como mostra a Fig. 5.11.6.

119

Figura 5.11.6-Detalhe: Micrografia da superfície do CPRSB-QUV. Ampliação: 100x.

Na Fig. 5.11.7 são apresentadas as micrografias do CPRCN e CPRCB (esquerda) após exposição à
câmara Q-UV. Os corpos de prova de CPRCN-QUV e CPRCB-QUV (direita) apresentam também
relevo irregular e vazios.
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Figura 5.11.7-Micrografias do compósito CPRCN (direita) antes e depois (CPRCN-QUV)
(esquerda) da exposição direta à radiação UV. Ampliações: 35x, 200x e 800x, respectivamente.
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Figura 5.11.8-Micrografias do compósito CPRCB (direita) antes e depois (CPRCB-QUV)
(esquerda) da exposição à radiação UV. Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x, respectivamente.
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Karbhari et al. (2004) fizeram um longo estudo (4 anos) sobre os efeitos degradantes no compósito
CPRFV e formularam modelos para estimar o tempo de vida útil desse material quando aplicado, à
partir dos resultados obtidos quanto ao ensaio de envelhecimento acelerado. Essa estimativa foi
baseada na lei de Arrhenius. Ganga (1998) observa também que a lei de Arrhenius foi previamente
recomendada como uma metodologia aplicável para a estimativa das propriedades mecânicas de
concretos reforçados durante todo o seu tempo de vida útil.

5.10-Efeitos do Intemperismo Artificial (Weatherometer)
Após esse experimento, observa-se a olho nu apenas aparência fosca das superfícies de todos os
materiais (CPR, CPRFV, CPRSN, CPRSB, CPRCN, CPRCB). Nenhuma degradação severa, vista a
olho nu, foi constatada após 596h de exposição na câmara.

5.10.1-Superfície dos Compósitos Após a Exposição ao Intemperismo Artificial
O estudo da decomposição dos materiais poliméricos é de extrema importância devido à vasta e
dominante aplicação desses materiais na indústria atual. O processo de decomposição dos polímeros
em condições ambientais (intemperismo artificial) é bastante complicado devido aos vários fatores
que influenciam o processo, além dos vários ingredientes misturados em sua formulação final.
Entretanto, é bastante conhecido que as longas cadeias de carbono são muito resistentes à
biodegradação porque não existem enzimas capazes de quebrar as ligações fortes de C-C
(Kaczmarek et al., 2006).
A degradação de materiais compósitos em matrizes poliméricas sob a influência da radiação UV é
bem vagarosa, de acordo com os experimentos de Kaczmarek et al. (2006), quanto ao compósito em
matriz de polietileno modificado com celulose.
Quando adicionadas condições extras à radiação UV como: ciclos secos e molhados e ciclos de
temperaturas baixas e altas, a degradação do compósito inicia-se, tornando-se mais rápida e intensa,
de acordo com os experimentos realizados nessa pesquisa, vide Fig. 5.11.9 a 5.11.15. Porém, essa
degradação não pode ser considerada como biodegradação devido à lentidão das reações.
(Kaczmarek et al., 2006).
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Quanto ao material somente em resina estervinílica (CPR) nota-se sua superfície mais irregular após
ser submetido à câmara Weatherometer, vide Fig. 5.11.9.
Kaczmarek et al. (2006) enfatiza que a influência da radiação UV causa erosão na superfície do
material como: rachaduras e buracos. Esse fato pode acelerar o processo degradativo do material
quando em contato com as condições ambientais. (Kaczmarek et al., 2006).
Esses buracos podem ser observados na superfície do compósito em matriz estervinílica reforçado
com 5% de fibra de vidro (CPRFV), vide Fig. 5.11.10. As micro rachaduras e a aparência de fibras
na superfície, ou perda de material superficial podem ser observadas no compósito reforçado com
5% de fibras de sisal natural e de coco (CPRSN e CPRCN) após serem submetidos à câmara
Weatherometer, vide Fig. 5.11.11 e 5.11.13. O material compósito em matriz estervinílica reforçado
com 5% de fibra natural de sisal e de coco modificadas fisicamente com 10% de betume
apresentaram superfície extremamente rugosa, havendo formação de buracos após expostos à
câmara Weatherometer, vide Fig. 5.11.12 e 5.11.14.
A deterioração das propriedades mecânicas dos polímeros pela ação da intempérie artificial somente
foram constatadas por Kaczmarek et al. (2006) após 1 ano de exposição. Isso foi causado pelo
decrescimento da massa molar do material tendo com conseqüência a fragmentação da cadeia
molecular, ou seja, há a destruição de cristais, havendo a formação de fase amorfa o que facilita a
degradação. Ciclos de radiação UV conjugados com ciclos secos e molhados, de baixas e altas
temperaturas influenciaram no comportamento físico-mecânico de tração dos materiais compósitos
que será discutido posteriormente nessa pesquisa.
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Figura 5.11.9-Micrografias do compósito CPR antes (esquerda) e depois (direita, CPR-QUV) da
exposição na câmara Wetherometer. Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x, respectivamente.
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Figura 5.11.10-Micrografias do compósito CPRFV antes (esquerda) e depois (direita, CPRFVQUV) da exposição no Weatehrometer. Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x, respectivamente.
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Figura 5.11.11-Micrografias do compósito CPRSN antes (esquerda) e depois (direita, CPRSNQUV) da exposição no Wetherometer. Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x, respectivamente.
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Figura 5.11.12-Micrografias do compósito CPRSB antes (esquerda) e depois (direita, CPRSBQUV) da exposição no Weatherometer. Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x, respectivamente.
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Figura 5.11.13-Micrografias do compósito CPRCN antes (esquerda) e depois (direita, CPRCNQUV) da exposição no Weatherometer. Ampliações: 35x, 200x, 800x e 1.200x, respectivamente.
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Figura 5.11.14-Micrografias do compósito CPRCB antes (esquerda) e depois (direita, CPRCBQUV) da exposição no Weatherometer. Ampliações: 200x e 800x, respectivamente.

Figura 5.11.15-Detalhe CPRCB-UV. Ampliações de 35x e 100x, respectivamente.
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5.10.2–Resultados do Teste Físico de Tração
O tempo de exposição à radiação ultravioleta (UV), o tipo de resina e sua formulação, o método de
cura da resina são alguns dos fatores que influenciam a perda das propriedades mecânicas do
material compósito em matriz polimérica reforçado com fibra de vidro. (Uomoto, 2001, pg. 17).
O teste físico de tração foi realizado com no mínimo 5 corpos de prova que não foram expostos ao
intemperismo e 5 que foram submetidos à câmara Weatherometer (Fig. 5.11.16 a 5.11.24).

Figura 5.11.16-Corpo de prova em resina estervinílica sendo tracionado. Empresa de Plásticos
Mueller.
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CPR 1-6
CPRFV 1-6

CPRSN 1-6
CPRSB 1-6

CPRCN 1-6

CPRCB 1-6

Figura 5.11.17-Corpos de prova após ensaio físico-mecânico de tração.
Silva (2006) estudou previamente a degradação do CPRFV sob envelhecimento, ou seja, ciclos de
degradação através da radiação ultravioleta e o molhamento conduzindo à deterioração contínua da
resistência à tração. De acordo com os estudos de Silva (2006), os efeitos da exposição à radiação
ultravioleta (UV) dependem do equipamento utilizado, da idade das lâmpadas, da heterogeneidade
da radiação devido à diferença das câmaras; todos estes parâmetros requerem precauções quando os
resultados são generalizados a partir do laboratório para a vida real do material. (Silva, 2006). Além
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do mais, resalv que a repetição dos experimentos principalmente de teste de UV e seus resultados
tem sido um problema significante quanto à extensão de resultados. (Silva, 2006).
Os resultados dos testes físicos de tração realizados nessa pesquisa foram analisados baseando-se
nos valores médios obtidos pelo programa computacional da máquina KRATOS – Empresa de
Plásticos Mueller, de acordo com a Tabela V.12.1.
Tabela V.12.1-Informações sobre o comportamento dos materiais durante o ensaio físico de tração.
Amostra

Média do
Comprimento
(mm)

Média da Área do
Corpo de Prova
(mm2)

Média da Força
Máxima
(N)

Tensão Máxima
(MPa)

Deformação
Específica
(%)

CPR
CPR-UV
CPRFV
CPRFV-UV
CPRSN
CPRSN-UV
CPRSB
CPRSB-UV
CPRCN
CPRCN-UV
CPRCB
CPRCB-UV
Valor Médio
Desvio Padrão

130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
130,0
0

55,775
59,392
64,805
65,918
59,218
62,760
65,779
66,804
69,600
78,999
66,500
67,449
65,250
5,660

769,8
1017,9
1364,8
1356,6
1082,7
951,3
980,7
741,4
796,3
882,6
557,0
649,2
1679,2
2525,7

13,8
17,2
21,2
20,5
18,3
15,1
14,9
11,1
11,3
11,1
8,4
9,6
14,4
4,1

0
0
0
0
0
0,02
0
0
0,02
0
0
0
0
0,01

A definição aceita da rigidez dos plásticos tem sido seriamente questionada em virtude da
comprovação da existência de um limite elástico nos materiais polimérico e em outros materiais
orgânicos e metais.
Os resultados do teste físico de tração apresentaram baixa ou quase inexistente porcentagem de
deformação específica dos materiais, vide Tabela V.12.1. A interpretação desses dados, indica que
provavelmente a maioria dos corpos de prova que não foram expostos à radiação UV apresentaram
fratura frágil após a ruptura total tracional, não havendo deformação prévia ao rompimento.
Somente os corpos de prova CPRSN – UV e o CPRCN apresentaram baixíssima porcentagem de
taxa de deformação específica antes do rompimento. A ocorrência desse evento se deu
provavelmente devido à definição aceita da rigidez dos plásticos. As exatas características de
deformação elástica dos polímeros são altamente dependentes das taxas de fatores como a tensão,
temperatura, história prévia dos corpos de provas, etc. As curvas de tensão-deformação para
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polímeros quase sempre mostram uma região linear à baixa tensão e uma linha direta baixa
tangencial, as quais permitirão os cálculos do módulo elástico dos materiais. (Norma ASTM).
Silva (2006), observa que a comparação dos resultados após o envelhecimento acelerado de
compósitos CPRFV e o enfraquecimento das suas propriedades mecânicas ao longo de seu tempo
de vida útil não são muito conhecidos.

Provavelmente, houve apenas uma pequena influência da radiação UV no comportamento mecânico
de tração dos compósitos reforçados com fibra de vidro. Silva (2006) estudou que os resultados
diretos da evidência da degradação da radiação UV nos CPRFV são superficiais, porém a
degradação correspondente induz à fratura em certos níveis de tensão abaixo daqueles requeridos
por materiais que não foram expostos a radiação ultravioleta.

Entretanto, mudanças no

comportamento mecânico do material são pequenas, porém apresentando queda das propriedades
desses compósitos. A resistência à tração do CRPFV varia de 0,65MPa no caso de exposição ao
exterior. Pesquisas recentes têm mostrado a importância de ser considerado somente a quantidade
de radiação UV que induz efetivamente mudanças fotoquímicas, desde que nem toda a radiação UV
é absorvida, além do mais nem toda a radiação UV causa mudança fotoquímica. Pesquisas nessa
área ainda necessitam de maiores estudos futuros, principalmente os aspectos cinegéticos de quanto
a quebra induzida pela radiação UV que provavelmente acelera o fenômeno do transporte de
umidade e a formação de cristais.
Quanto à comparação dos resultados do teste físico de tração dos corpos de prova CPRSN e
CPRSN-UV, houve uma redução em torno de ± 120N das médias da força necessária para o
rompimento do corpo de prova após a exposição à radiação UV; vide Fig. V.12.1. A comparação
dos resultados do teste físico de tração dos corpos de prova CPRSB e CPRSB-UV, indica que
houve uma redução em torno de 150N das médias da força necessária para o rompimento do corpo
de prova após a exposição à radiação UV, vide Fig. V.12.1. Esses resultados já eram esperados
baseados na a literatura. De acordo com os estudos de Silva (2006), as propriedades mecânicas dos
polímeros reforçados com fibras mudam com a influência dos raios solares.
Kaczmarek et al. (2006) concluem em seus estudos que a radiação UV, ciclos secos e molhados e
ciclos de baixas e altas temperatura interferem pouco no comportamento físico-mecânico do
compósito em matriz polimérica de polietileno modificado com celulose. Entretanto, a durabilidade
do material depende da resistência da camada superficial. Quando essa camada de proteção é
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destruída, os fatores degradativos passam a possuir livre acesso ao interior do material compósito.
Portanto, o envelhecimento do material pode se tornar muito mais eficiente e rápido. Esse fato pôde
ser observado através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) nas Fig. 5.11.19 a 5.11.24,
previamente descritas.
Através da microscopia eletrônica de varredura – MEV observa-se a vista de topo das seções de
ruptura dos materiais após ensaio físico de tração, vide Fig. 5.11.19 a 5.11.24.

(a)

(b)

(c)
Figura 5.11.19-Micrografias da interface do CPR que não foi exposto à radiação UV (a e b) e que
foi exposto à radiação UV, CPR-UV (c). Ampliação de 120x, 700x e 25x, respectivamente.
De acordo com a Fig. 5.11.19, letras a, b e c, quando comparamos as fraturas dos corpos de prova:
CPR e CPR-UV, podemos observar a presença de vazios na superfície do material após ensaio de
tração, constata-se que a radiação UV causou superfície irregular na seção de rompimento. Além
do mais, esses corpos de prova apresentaram uma média comportamental semelhante - ruptura total
e fratura frágil após o ensaio físico de tração. Nesse caso, a radiação UV não interferiu no tipo de
fratura apresentada pelos materiais após ensaio de tração.
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(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
Figura 5.11.20-Micrografias da interface do CPRFV que não foi exposto à radiação UV (a, b e c) e
o CPRFV-UV que foi exposto à radiação UV (d e e). Ampliação de 430x, 1.500x, 1500x,
450x e 2.000x, respectivamente.
Os compósitos CPRFV e CPRFV-UV apresentaram em média, ruptura total como podemos
constatar através da observação da Fig. 5.11.20. As fibras de vidro possuem boa adesão na matriz,
quando essas são submetidas a uma certa força de tração entre 1.300 a 1.400N, observa-se o
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arrancamento (‘pull-out”) das fibras - acarretando buracos (Fig. 5.11.20, detalhe nas letras a, d e e)
ou a quebra das mesmas (Fig. 5.11.20, letras a, b, c e d).

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.11.21-Micrografias da interface do CPRSN que não foi exposto à radiação UV (a e b) e o
CPRSN-UV que foi exposto à radiação UV (c e d). Ampliação de 25x, 120x, 25x e 220x,
respectivamente.
Os corpos de prova que não foram expostos à radiação UV (CPRSN) e os que foram (CPRSN-UV),
apresentaram em média, ruptura total. Observa-se na Fig. 5.11.21, letras b e c, o rompimento total
das fibras de sisal natural após ensaio de tração. Também se constata alguns vazios provenientes do
arrancamento das fibras da matriz (“pull-out”) durante o ensaio físico de tração (Fig. 5.11.21 a e c).
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.11.22-Micrografias da interface do CPRSB que não foi exposto à radiação UV (a e b) e o
CPRSB-UV que foi exposto à radiação UV (c e d). Ampliação de 25x, 350x, 25x e 370x,
respectivamente.

Os corpos de prova que não foram submetidos à exposição UV – CPRSB apresentaram em média,
ruptura total. De acordo com a Fig. 5.11.22, letras a e c, observa-se as rupturas das fibras indicadas
com setas. Na Fig. 5.11.22, letras b e d é destacado a interface entre fibra-matriz, ou o quase
arrancamento das fibras durante o ensaio físico de tração.
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(a)

(b)
(c)
Figura 5.11.23-Micrografias da interface do CPRCN que não foi exposto à radiação UV (a) e o
CPRCN-UV que foi exposto à radiação UV (b e c). Ampliação de 25x, 350x, 100x e 130x,
respectivamente.
Dentre os corpos de prova que não foram submetidos à exposição UV - CPR e os materiais
compósitos CPRFV, CPRSN, CPRSB, CPRCB todos apresentaram em média ruptura total, somente
o compósito CPRCN apresentou em média, ruptura parcial.
Comparando as interfaces entre fibra-matriz, visualmente, na Fig. 5.11.23, letras a, b e c, observamse fraca interface no CPRCN devido ao vazio detectado entre as mesmas, entretanto observa-se
forte interface entre fibra/matriz no CPRCN-UV devido à boa aderência entre a fibra de coco
natural e a matriz que são enfatizadas através de setas. Esse fato corrobora com os resultados
anteriormente mostrados. Curiosamente, o compósito reforçado com fibras naturais de coco após
serem submetidos à exposição à radiação UV, apresentaram melhores resultados. Fato também
observado para os compósitos CPRCB e CPRCB-CS, de acordo com as fotomicrografias de suas
seções de rompimento (Fig. 5.11.24).
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.11.24-Micrografias da interface do CPRCB que não foi exposto à radiação UV (a e b) e o
CPRCB-UV que foi exposto à radiação UV (c e d). Ampliação de 25x, 180x, 130x e 180x e 220x,
respectivamente.
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5.11-Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR)
Foram realizadas análises de espectroscopia na região do infravermelho para as fibras
vegetais de sisal e coco e fibras modificadas a partir do tratamento com betume. A partir da
técnica de FTIR, pode-se verificar a presença de bandas características relacionadas aos
principais componentes macromoleculares presentes nas fibras como celulose, polioses e
lignina. A técnica também foi uma excelente ferramenta para análise de grupos funcionais
presentes no betume (agente de modificação) e na resina estervinílica.
Para essa resina, foi possível identificar a presença dos principais grupos funcionais típicos: 1.
deformação axial C-H alifática do grupamento metila (2925 cm –1); 2. deformação axial C-H
aromática (3003 cm –1); 3. deformação axial aguda de carbonila do grupamento éster vinílico
(1722 cm–1); 4. deformação axial simétrica C-O-C (1030 cm

–1

); 5. deformação axial O-H

(acima de 3340 cm –1) entre outras, Fig. 5.12.2.

Figura 5.12.1-Fórmula estrutural da resina estervinílica.
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Figura 5.12.2-Espectro de FTIR da resina estervinílica.
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Figura 5.12.3-Espectro de FTIR do material compósito em matriz estervinílica reforçada com
5% de fibra de vidro.
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A Tabela V.12.2 apresenta as absorções típicas presentes em todos os espectros registrados
referentes à presença de grupos funcionais comuns presentes nos corpos-de-prova contendo
fibras vegetais.
Tabela V.12.2-Absorções na região do infravermelho comuns para todas as amostras
contendo fibras vegetais. (Siqueira, 2006).
Número de Onda
(cm-1)

Possíveis atribuições

3300 – 3400

Deformação axial de O-H alcoólico e fenólico.

~2900

Deformação axial de ligação C-H de grupos metileno.

1600 – 1400

Deformação axial das ligações C=C do anel aromático.

1215, 1240

Deformação simétrica de C-O-C da ligação éter em
O-CH2-.

~1100

Deformação angular de C-OH em fenóis.

~1000

Estiramento C-O do grupo hidroximetil CH2-OH.

820, 890
~750

–CH2-

Deformação angular fora do plano de C-H em anéis unidos por
ligações orto-para.
Deformação angular –CH fora do plano da ligação CH em anéis
unidos por ligações orto-orto.

Fonte: Siqueira, 2006.
Especificamente para o caso do sisal, alguns trabalhos na literatura relatam a presença de
grupos específicos, vide tabela V.12.2. Em nossos estudos (Figuras 5.12.4 e 5.12.5) essas
bandas também foram observadas para os corpos-de-prova produzidos a partir de sisal.
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Figura 5.12.4-Espectro de FTIR do material compósito em matriz estervinílica reforçada com
5% de fibra de sisal natural.
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Figura 5.12.5-Espectro de FTIR do material compósito em matriz estervinílica reforçada com
5% de fibra de sisal modificada fisicamente com 10% de betume (p/v).
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Tabela V.12.3-Grupos funcionais descritos na literatura para fibras de sisal. (Siqueira, 2006).
Número de Onda (cm-1)

1730
1240

1036
3100 – 3600

1100 – 1700

Ligação

Informações

(Sisal não tratado) Refere-se à deformação
axial de C=O e a grupos acetil na xilose,
componente das hemicelulose e também de
C=O
grupos químicos da lignina
=C–O–C
Refere-se à deformação axial assimétrica de
=C–O–C, comuns nos meios onde se tem
=C–O–, como por exemplo, em enol éter,
ésteres e fenóis (Nakanishi, 1962). Na
macromolécula da lignina existem inúmeras
ligações do tipo éter (α e β –O–4)
Grande banda de absorção de estiramento
simétrico e ligações vibracionais de
C–O–C
estiramento C–O na celulose, hemicelulose
e uma pequena contribuição da lignina
O–H
Uma banda larga característica da
associação polimérica com grupos
hidroxílicos e a vibração de estiramento
presente nos carboidratos
(celulose+hemicelulose) e lignina
C–C, C=C, OH, Uma larga região de absorção envolvendo a
CO, CHn, C–O– sobreposição nestas bandas
C, CH

Fonte: Siqueira, 2006.
O tratamento com betume não leva a alterações significativas do espectro de FTIR em
comparação ao sisal não tratado. Além das quantidades empregadas serem muito pequenas
(apenas superficiais), o material betuminoso é composto basicamente de estruturas aromáticas
condensadas e cadeias alifáticas (ver Figura 5.12.7 da estrutura do betume). Devido à
proximidade das estruturas, as bandas típicas do betume misturam-se as bandas relativas a
lignina do sisal, o que dificulta a identificação individual das bandas do material betuminoso.
Essa mesma dificuldade aplica-se também para o coco e as fibras de coco modificadas com
betume, vide Figuras 5.12.6 e 5.12.7, onde os espectros relativos para ambos são muito
próximos.
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Figura 5.12.6-Espectro de FTIR do material compósito em matriz estervinílica reforçada com
5% de fibra de coco natural.
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Figura 5.12.7-Espectro de FTIR do material compósito em matriz estervinílica reforçada com
5% de fibra de coco modificada fisicamente com 10% de betume (p/v).
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5.12-Teste de Flexão para Polímeros Reforçados com Fibras
Metodologia de teste I – Três pontos de carregamento, utilizando um carregamento central em
um feixe simples como suporte. A barra repousa em dois suportes e é carregada entre eles,
vide Fig. 5.13.1. As propriedades de flexão determinadas pelo Método I são especialmente
utilizadas para o controle de qualidade e especificações do produto. O máximo de tensão axial
da fibra ocorre em uma linha abaixo da carga intermediaria, de acordo com a norma da ASTM
D 400. Kootsookos et al. (2003) observam que o grau da temperatura de cura não afeta a
quantidade de degradação nas propriedades de flexão.
Para que se possa aplicar um design adequado ao produto final feito com material compósito é
preciso um bom entendimento de seus mecanismos de falhas. Nos anos recentes os
compósitos reforçados com fibras naturais têm atraído muita atenção quanto ao seu potencial
para ser aplicado como material estrutural de baixo custo. Entretanto, o comportamento
desses materiais quando submetidos ao teste físico de flexão tem sido estudado e analisados
em poucos trabalhos. (Roe at al., 1999).
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(a)

(b)

(c)
Figura 5.13.1–Montagem da base do teste físico de flexão sob três pontos de carregamento
(a). Momento do teste físico de flexão do corpo de prova em resina estervinílica (CPR) (b).
Momento do teste físico de flexão do corpo de prova em resina estervinílica reforçada com
5% de fibra de vidro (CPRFV) (c).
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De acordo com o sistema de especificações ASTM D 400, os corpos de prova apresentaram as
seguintes medidas: média padrão em profundidade ou espessura de 3,79mm, média padrão de
largura de 9,17mm, média padrão de comprimento de 99,70mm e a extensão de sustentação
ou a distância livre entre os apoios do dispositivo de flexão é de 80mm (vide anexo 2). A
média padrão do comprimento dividido pela profundidade ou espessura dos compósitos é de
26,25mm. Foram utilizados 10 corpos de provas isotrópicos, moldados em ferro (CPR,
CPRFV, CPRSN, CPRSB, CPRCN, CPRCB), em um total de 59 corpos de prova. Os corpos
de prova moldados possuem espessura maior do que 1,5mm. A média padrão de profundidade
é a mais espessa de todas as outras medidas, de acordo com a norma. Foram flexionados até a
primeira ocorrência, ou seja, até a ruptura da(s) fibra(s) ou a tensão máxima da(s) mesma(s).
As propriedades de flexão podem variar com a profundidade dos corpos de prova,
temperatura, condições atmosféricas e na diferença da taxa de deflexão, como foi
anteriormente observado. Para todos os testes, a extensão do suporte tem que ser 16 vezes a
profundidade do feixe podendo variar com a tolerância de 4 ± 2cm. A largura dos corpos de
provas não ultrapassou de ¼ do suporte para corpos de prova maior do que 3mm de
profundidade. Os corpos de prova possuem comprimento suficiente, ao menos 10% maior do
que o suporte, mas nunca menor do que 7mm em cada final.
O processo de acabamento final dos corpos de prova e as medições: os corpos de prova foram
lixados com lixadeira elétrica Baldon, modelo LFH – 2, lixa de 100grãos; porém devido e a
alta rotação da máquina, foram manualmente lixados, somente na direção longitudinal do
material de acordo com a especificação da norma ASTM D 400. Durante o processo houve a
perda de 1 corpo de prova: CPRCB. A medição foi feita com paquímetro eletrônico digital
analítico marca Stainless Worker. A média padrão das larguras e das espessuras dos corpos de
prova foram observadas para os cálculos finais. O comprimento também foi medido e
dividido por dois para que houvesse a marcação exata do meio dos corpos de prova. Estas
marcações foram feitas com caneta Faber Castel, com a qual os corpos de prova também
foram numerados e marcados.
As Figuras 5.13.2 a 5.13.7, mostram o tipo de fratura apresentado nos corpos de prova após o
ensaio físico de flexão.

149

Figura 5.13.2–Corpos de prova (CPR), apresentando ruptura total – quebra onde os pedaços
se separam em duas ou mais partes, após teste físico de flexão.

Figura 5.13.3–Corpos de prova (CPRFV), apresentando ruptura total após teste físico de
flexão.

Figura 5.13.4–Corpos de prova em resina estervinílica reforçada com 5% de fibra de sisal
natural (CPRSN), apresentando ruptura parcial - quebra incompleta menor do que 90º, na qual
as partes estão presas e o corpo de prova não pode se sustentar horizontalmente, após teste
físico de flexão.
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Figura 5.13.5–Corpos de prova (CPRCN), apresentando ruptura non break – quebra
incompleta que induz à fratura, após teste físico de flexão.

Figura 5.13.6–Corpos de prova em resina estervinílica reforçada com 5% de fibra de sisal
modificada fisicamente com 10% de betume (CPRSB), apresentando rompimento
parcialmente após teste físico de flexão.

Figura 5.13.7–Corpos de prova (CPRCB), apresentando ruptura parcial após teste físico de
flexão.
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De acordo com a norma, será descrita a seguir a expressão utilizada para calcular a tensão
máxima a que os corpos de prova foram submetidos:
S = 3 PL/ 2bd2

(5.12.1)

Onde,
S = tensão máxima das fibras
P = força máxima
L = distância entre os apoios
b = largura do corpo de prova

d = espessura do corpo de prova
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5.12.1-Resultados dos Testes Físicos de Flexão
Os gráficos abaixo (Fig. 5.13.8 e 5.13.9) mostram os resultados obtidos para os ensaios de
deflexão em função da deformação máxima, eliminando-se os resultados atípicos. A análise
das deformações máximas mostra que a inserção de fibras vegetais, modificadas ou não, na
matriz polimérica resulta em materiais com menor deflexão máxima. O resultado já era,
teoricamente esperado, em virtude da baixa plasticidade das fibras vegetais o que acarreta
diminuição do comportamento deflexivo da matriz polimérica. A inclusão de fibras de vidro,
leva à obtenção de um material polimérico com maior deflexão máxima quando comparado a
todos os demais compósitos e inclusive à matriz estervinílica, como conseqüência da
introdução de fibras deformáveis desse material, vide Fig. 5.13.8.
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Figura 5.13.8-Deflexão máxima (mm) dos corpos de prova (CPR, CPRFV, CPRSN, CPRCN,
CPRSB, CPRCB).
O gráfico (Fig. 5.13.9) seguinte mostra uma comparação entre todos os resultados obtidos
para os materiais quando analisados em relação à força máxima de deflexão. Todos os
materiais compósitos apresentaram aumento da deflexão máxima suportada quando
comparados à matriz estervinílica. O aumento de resistência é interessante nas aplicações dos
materiais compósitos em situações nas quais as forças deflexivas são necessárias. As fibras de
sisal apresentaram melhor desempenho entre as fibras vegetais. As fibras de vidro (CPRFV)
apresentaram resultados excepcionais. O tratamento de betume dado às fibras não provocou
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aumentos significativos em relação à deflexão, tanto para fibras de sisal e de coco tratadas de
acordo com essa metodologia de modificação. Observa-se a presença de um pequeno
decréscimo nas propriedades mecânicas dos materiais compósitos modificados fisicamente
com 10% de betume (p/v). A adição de betume na superfície das fibras de sisal e de coco
obstrui as microfibrilas constintes das paredes das fibras naturais como já previamente
analisado, afetando a interface, ou seja, prejudicando a adesão entre fibra/matriz. Rong et.
al.(2001), concluem que as fibras de sisal podem ser modificadas efetivamente através de
tratamentos químicos e físicos, e que a adesão entre a interface fibras/matriz e as células são
a chave para a determinação das propriedades mecânicas dos materiais compósitos reforçados
com fibras naturais.
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Figura 5.13.9–Resistência máxima a flexão dos corpos de prova (CPR, CPRFV, CPRSN,
CPRSB, CPRCN, CPRCB).
O corpos de prova reforçados com fibras naturais de coco (CPRCN) somente apresentaram
ruptura NB, ou seja, os corpos de prova não separam-se em pedaços. Os corpos de prova
reforçados com fibras de sisal natural (CPRSN) e aqueles reforçados com fibra naturais de
sisal e coco modificadas fisicamente com 10% de betume (p/v) apresentaram ruptura parcial,
enquanto os CPR e CPRFV apresentaram ruptura total. No anexo são apresentadas as
dimensões dos corpos de prova para o ensaio físico de flexão para todas amostras.
A Fig. 5.13.10 apresenta as fotomicrografias da região da fratura e ruptura do CPR e CPRFV
após ensaio de flexão - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), realizada na
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 5.13.10-Micrografias da vista de topo da seção da fratura frágil do CPR após ensaio de
flexão (a e b). Fotomicrografias da vista de topo da seção após ruptura total do CPRFV ensaio físico de flexão (c e d). Ampliações: 250x, 200x, 330x e 850x, respectivamente.
Observa-se nas Fig. 5.13.10, letras a e b o relevo descontínuo proveniente da fratura frágil do
CPR após o ensaio de flexão. Na Fig. 5.13.10, letra c é possível perceber as fibras de vidro
com diâmetro em torno de ± 10µm após ruptura total do CPRFV após o ensaio de flexão, já
na Fig. 5.13.10, letra d observa-se alguns orifícios provenientes do arrancamento das fibras de
vidro após ruptura total durante o ensaio físico de flexão.

A Fig. 5.13.11 apresenta as micrografias da região de fratura dos compósitos reforçados com
fibra de sisal natural.
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(a)

(b)

(c)
Figura 5.13.11-Micrografias das seções de rompimento dos compósitos em resina
estervinílica reforçados com fibras de sisal natural (CPRSN) após ensaio de flexão (a, b e c).
Ampliações: 110x, 35x e 330x, respectivamente.
Na Fig. 5.13.11, letra a observa-se a fraca adesão entre fibra-matriz, já na letra b as fibras de
sisal encontram–se partidas após o ensaio de flexão. Na letra c há presença de vazio
proveniente do arrancamento da fibra de sisal após o ensaio de flexão.
A Fig. 5.13.12 apresenta as micrografias da região de fratura dos compósitos reforçados com
fibra de sisal modificada fisicamente com betume.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 5.13.12-Micrografias das seções de rompimento dos compósitos em resina
estervinílica reforçados com fibras de sisal modificada fisicamente com 10% de betume
(CPRSB) após ensaio físico de flexão (a, b, c e d). Ampliações: 110x, 50x, 300x e 160x,
respectivamente.
Observa-se na Fig. 5.13.12, letras a e b a fraca adesão entre fibra-matriz das fibras de sisal
tratadas com betume, e nas letras c e d os orifícios provenientes do arrancamento das fibras
após o ensaio de flexão.
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(a)

(b)

(c)
Figura 5.13.13-Micrografias das secões de ruptura dos compósitos em resina estervinílica
reforçados com fibras de coco modificada fisicamente com 10% de betume (CPRCB), após
ensaio físico de flexão (a, b e c). Ampliações: 150x, 100 e 160x, respectivamente.
É possível observar na Fig. 5.13.13, letras a e b a fraca adesão entre fibra-matriz da fibra de
coco natural na matriz polimperica estervinílica, nas letras b e c há a presença de vazio
proveniente do arrancamento de fibras após o ensaio de flexão.
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Capítulo 6: Aplicações Preliminares e Sugestões Futuras
Esse experimento objetivou a aplicação do material compósito reforçado com 5% de fibra de
sisal natural (CPRSN), à partir de uma peça complexa contendo formato curvo e longitudinal
para comprovarmos preliminariamente o seu comportamento quanto à sua aplicação real e
desenvolvimento. Os passos para a obtenção da peça foram registrado na Fig. 6.1.
Primeiramente, foi obtido um molde em resina (Fig. 6.1. a). Esse molde foi totalmente untado
com cera – utilizada como desmoldante e, posteriormente, foi depositado em sua superfície:
tecido, gesso, frações de madeira e fibras de sisal (Fig. 6.1, letras b, c e d), quando então foi
obtido um contra-molde (Fig. 6.1, letras e e f) e finalmente obtivemos a peça final (Fig. 6.1,
letras g e h).

(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

Figura 6.1-Processo de modelagem e experimentos aplicativos.
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A Figura 6.1, letras i e j são provenientes do experimento quanto à moldagem do material
compósito em matriz estervinílica reforçado com fibras de sisal natural sobre tecido. Observase, portanto, a possibilidade desse tipo de moldagem.
Materiais compósitos, como os polímeros reforçados são largamente utilizados em aplicações
mecânicas em estruturas marinhas. (Baboian, 1995, pg. 600). Os processos de fabricação de
peças em materiais compósitos são, em geral, mais baratos que os utilizados para fabricação
de peças metálicas, uma vez que são materiais de fácil conformação, podendo ser empregados
moldes bem simples feitos de madeira ou plástico, o que torna o custo da peça final muito
mais barato (Bisaggio, 1993).
Na confecção de uma embarcação em material compósito é necessário um molde, que pode
ser do tipo macho ou fêmea, e é produzido a partir de diversos materiais como madeira,
plástico reforçado com fibra de vidro, metal, etc. Os moldes do tipo fêmea são mais usados na
produção seriada de barcos, pois permitem maior velocidade de produção, e a peça é
conseguida com um bom nível de acabamento externo, necessitando apenas de pequenos
retoques ou pintura. Os moldes do tipo macho são mais empregados em embarcações de
produção unitária, devido ao seu baixo custo. São construídos de materiais mais pobres, como
madeiras e compensados de baixa qualidade e espumas. Esse tipo de construção apresenta a
desvantagem de não oferecer bom acabamento externo, que precisa ser feito com auxílio de
massa para que superfície fique lisa, o que aumenta o tempo de construção de cada unidade
(Bisaggio, 1993).
Depois do molde pronto existem algumas opções distintas de fabricação:
•

Fabricação manual,

•

“Vacuum bag” - que segue os mesmos passos da laminação manual, mas que antes da
cura da resina se cobre a peça com uma camada de material absorvente para retirar o
excesso de resina. Então, a peça é coberta com uma película flexível que é posta em
torno do molde e vedada. Feito isso, com uma bomba é retirado o ar entre a película e
o molde formando vácuo.

•

Sistemas de moldes fechados – que possibilitam o acabamento das peças em ambos os
lados. Esse processo é, em geral, feito com o uso de prensas e pode ser executado a
frio ou quente. O sistema de prensagem a frio tem vantagem de exigir um menor
investimento em máquinas e formas, uma vez que essas podem ser de fibra de vidro.
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Hentinen et al. (1991) concluíram que quanto maiores são as deflexões e tensões essas são
causadas pelo aparecimento de não linearidade geométrica. As fórmulas do DNV leva em
conta o efeito das não linearidades geométricas. Devido a esse fator, os resultados estão mais
próximos dos resultados dos estudos numéricos – experimentais dos painéis de material
compósito reforçado com fibra de vidro.
A partir do ponto de vista da engenharia, a seleção de materiais é um processo conjugado com
a identificação de materiais que após a manufatura apropriada terá as dimensões, formas e
propriedades necessárias para o produto ou componente demonstrando obter a função
necessária com custo mínimo. Nessa definição de seleção de materiais é possível perceber
que o processo de escolha de materiais está acompanhado de alguns requisitos como uma
certa geometria, propriedades necessárias e baixo custo. (Gutteridge et al., 1986).
A melhoria do processo da seleção de materiais na parte de análises estruturais é a
combinação da seleção de materiais e a otimização estrutural. Atualmente, a otimização
estrutural é empregada no processo de design principalmente quando o projeto estiver no
estagio de design já detalhado, quando os materiais, o processo de manufatura e as dimensões
básicas são determinadas. A decisão final de um ótimo material pode ser feita com bases na
minimação e maximização das funções dos objetivos que compõem as dependentes do(s)
problema(s). (Ermolaeva et al., 2002).
A Figura 6.2, letras a, b e c é relativa a uma simulação computacional realizada na indústria
FIAT de automóveis quanto à aplicação do material compósito em matriz polimérica
estervinílica reforçado com 5% de fibra de sisal natural (CPRSN) no painel da porta do carro
Idea. Observa-se que esse material compósito reforçado com sisal foi aplicado na região que
atualmente o material woodstock é utilizado, melhorando as condições da seleção de
materiais.
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(a)

(b)

(c)
Figura 6.2-Renders que ilustram o painel da porta do carro Idea da FIAT (a), (b) e (c).
Carro de design com respeito ambiental significa um carro com menos materiais, menos peso,
menos componentes de produção, menor consumo de combustível, satisfazendo a legislação
atual e principalmente a futura em termos de segurança, reciclabilidade e etc. O objetivo do
projeto e o desenvolvimento de uma metodologia avançada de afirmação reducionista em
relação à importância do tema é esperada por ser a mais valiosa. Essa metodologia pode ser
baseada numa seleção ótima de materiais com respeito ao peso mínimo. Sendo a seleção de
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materiais incluída no procedimento, então novos tipos de materiais podem ser considerados
como candidatos a serem utilizados como componentes do carro – materiais parcialmente
recicláveis como compósitos reforçados com fibras naturais (CPRSN). Esse fato permite ao
designer incluir aspectos ambientais no procedimento de seleção de materiais. A aproximação
sugerida é baseada no desenvolvimento de boas técnicas que são unidas em um único sistema,
possibilitando a resolução de problemas quanto à seleção de materiais baseado através de
análises mecânicas de um componente não estrutural.
A aplicação de materiais compósitos reforçados com fibras naturais em estruturas de
carregamento medianas e pesadas será possível através da melhoria das propriedades
mecânicas, na confiabilidade dos resultados dos testes mecânicos, coma produção de modelos
apropriados para a simulação numérica do comportamento estrutural e o desenvolvimento do
design como guia. (De Kanter et al., 2001).
Como sugestão para a continuação dessa pesquisa tem-se o aprofundamento quanto os
processos de produção e aplicação desses materiais nas mais diversas indústrias, visto que as
possibilidades de aplicações desses materiais são quase infinitas.

Capítulo 7: Conclusões
Após realizar as análises finais dessa pesquisa conclui-se que a cura da resina estervinílica é
eficaz à temperatura ambiente. Em baixas temperaturas, há a cura da resina, porém em um
espaço de tempo muito longo, sendo impróprio para a produção em alta escala.
A densidade dos corpos de prova reforçados com fibras naturais, principalmente do CPRCN é
significativamente mais baixa do que aqueles reforçados com fibra de vidro. Este é um fator
importante na seleção de materiais, não só para a engenharia náutica, como também para as
normas provenientes do design ambiental: normas de proteção ao meio ambientes e diretrizes
ou linhas guias que norteiam o design sustentável. Entretanto, o material pode ser leve e ao
mesmo tempo não ter resistência, como no caso do CPRCN.
A modificação física com 10% de betume (p/v) impermeabiliza significativamente as fibras
naturais, porém quanto à sua inserção no material compósito torna fraca a adesão fibra/matriz.
Os corpos de prova CPRSB e CPRCB apresentaram rachaduras superficiais vistas a olho nu
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após 48h horas do preparo - observação extremamente relevante, do ponto de vista de que os
corpos de prova foram imersos em água destilada e salina e absorveram uma porcentagem de
água mais elevada do que os corpos de prova CPRSN e CPRCN.
Os ciclos de névoa salina foram mais severos, quando comparados aos teste de absorção de
umidade através da imersão em água, e o ensaio da influência da luz ultravioleta (UV).
As intempéries, exposição à radiação UV, à névoa salina (‘salt spray’) influenciam no
comportamento físico-mecânico e químico degradativos dos compósitos, entretanto, não o
suficiente para eles se tornarem biodegradáveis.
De posse dos resultados do teste físico de flexão conclui-se que as fibras naturais melhoram as
propriedades mecânicas da resina estervinílica, porém os resultados são inferiores aos dos
compósitos reforçados com fibra de vidro (CPRFV), como previamente observado na
literatura. Entretanto, os corpos de prova reforçados com fibras naturais de coco (CPRCN)
somente apresentaram ruptura NB. Os corpos de prova reforçados com fibras de sisal natural
(CPRSN) e aqueles reforçados com fibras naturais de sisal e coco modificadas fisicamente
com 10% de betume (p/v) apresentaram ruptura parcial, enquanto os CPR e CPRFV
apresentaram ruptura total. Tal fato torna mais relevante a aplicação de compósitos reforçados
com fibras naturais em embarcações navais, mobiliário e na indústria automobilística, porque
ao serem submetidos a grandes choques, não haverá ruptura total. Por isso, foi observada a
necessidade de se realizar o ensaio de absorção de água dos corpos de prova reforçados com
fibras naturais e modificadas fisicamente com 10% de betume (p/v) após a sua ruptura, para
que seja analisada a porcentagem de água absorvida em caso de haver ruptura parcial.
Mais estudos sobre as propriedades mecânicas, modelagem, processos de produção e design
das peças, além de cálculos relacionados com o tempo de vida útil devem ser aprofundados
para a devida aplicação desses materiais, nas áreas previamente propostas – engenharia naval,
automobilística e moveleira.
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Sugestões para Trabalhos Futuros
•

Experimentar outras resinas

•

Variar o comprimento das fibras

•

Outras modificações químicas superficial nas fibras

•

Estudar os processos de modelagem possíveis para a aplicação final dos materiais
compósitos
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Anexo 1 – Tabelas dos Resultados do Ensaio de Absorção de Água dos Materiais
Compósitos
Pesagem dos corpos de prova imerso em água destilada-deionizada durante 20 semanas.
Material
Peso
Peso Após
Peso Após
Compósito Antes da Imersão por
Imersão por
em Resina
Imersão 24 h em 250 48 h em 250 ml
Estervinílica em Água ml de Água
de Água
Reforçados Destilada Destilada e
Destilada e
e
Deionizada Deionizada (g)
deionizada
(g)
(g)
CPR
CPRFV
CPRSN
CPRCN
CPRSB
CPRCB

6,355
6,692
8,689
10,464
8,710
8,621

6,442
6,816
8,875
10,644
9,012
8,919

6,445
6,820
8,860
10,752
9,094
8,953

Peso Após
Imersão por
168 h
(1 semana)
em 250 ml de
Água
Destilada e
Deionizada
(g)
6,532
6,906
8,952
10,899
9,336
9,164

Peso Após
Imersão
por 336 h
(2 semanas)
em 250 ml de
Água
Destilada e
Deionizada
(g)
6,493
6,857
9,031
10,967
9,207
9,331

Peso Após
Imersão
por 1.008 h
(6semanas)
em 250 ml
de Água
Destilada e
Deionizada
(g)

Peso Após
Imersão
por 1.344h
(8semanas)
2 meses em
250 ml de
Água
Destilada e
Deionizada
(g)

Peso Após
Imersão
por 1.680h
(10semanas)
em 250 ml
de Água
Destilada e
Deionizada
(g)

Peso Após
Imersão
por 2.016h
(12semanas)
3 meses em
250 ml de
Água
Destilada e
Deionizada
(g)

Peso Após
Imersão por
2.688h
(16
semanas)
4 meses em
250 ml de
Água
Destilada e
Deionizada
(g)

Peso Após
Imersão por
3.024h
(18
semanas)
em 250 ml
de
Água
Destilada e
Deionizada
(g)

6,641
6,950
9,185
11,024
9,491
9,269

6,666
6,955
9,145
11,080
9,510
9,310

6,654
6,980
9,141
11,108
9,475
9,288

6,583
6,980
9,152
11,109
9,531
9,289

6,606
6,982
9,109
11,127
9,425
9,268

6,558
6,952
9,081
11,066
9,452
9,285

Peso Após
Imersão
por 672 h
(4 semanas)
1mês
em 250 ml de
Água Destilada e
Deionizada
(g)
6,595
6,894
9,098
11,047
9,393
9,262

Peso Após
Imersão
por
3.360h
(20
semanas)
5 meses
em 250 ml de
Água
Destilada e
Deionizada
(g)
6,540
6,914
9,055
11,046
9,385
9,266

Pesagem dos corpos de prova imersos em água salina durante 20 semanas de imersão.
Material
Compósito em
Resina
Estervinílica
Reforçados

Peso Antes
da Imersão
em Água
Salina
(g)

Peso Após
Imersão
por 24h
em 250 ml
de Água
Salina
(g)

Peso Após
Imersão
por
48h em
250 ml de
Água
Salina (g)

CPR
CPRFV
CPRSN
CPRCN
CPRSB
CPRCB

6,221
7,020
8,996
9,959
8,569
8,882

6,293
7,101
9,149
10,153
8,859
9,024

6,327
7,133
9,187
10,208
8,872
9,112

Peso Após
Imersão
por 168h
(1 semana)
em 250 ml
de
Água Salina
(g)
6,339
7,213
9,274
10,312
8,981
9,320

Peso Após
Imersão
por 336h
(2 semanas)
em 250 ml de
Água salina
(g)

Peso Após
Imersão
por 672h
(4 semanas)
1 mês em 250
ml de Salina
(g)

6,375
7,205
9,292
10,321
9,002
9,331

6,425
7,253
9,298
10,483
9,077
9,390
176

Peso Após
Imersão
por 1.008h
(6 semanas)
em 250 ml
de Água
Salina
(g)

Peso Após
Imersão
por 1.344h
2 meses
(8 semanas)
em 250 ml
de Água
Salina
(g)

Peso Após
Imersão
por 1.680h
(10 semanas)
em 250 ml de
Água Salina
(g)

Peso Após
Imersão
por 2.016h
3 meses
(12 semanas)
em 250 ml de
Água Salina
(g)

6,359
7,274
9,322
10,417
9,060
9,364

6,387
7,285
9,366
10,471
9,125
9,391

6,381
7,248
9,337
10,456
9,057
9,355

6,369
7,213
9,318
10,519
9,058
9,394

Peso Após
Imersão
por
2.688h
4 meses
(16
semanas)
em 250 ml
de Água
Salina
(g)
6,374
7,225
9,304
10,485
9,035
9,388

Peso Após
Imersão
por
3.024h
(18
semanas)
em 250 ml
de Água
Salina
(g)
6,338
7,253
9,262
10,474
9,014
9,412

Peso Após
Imersão por
3.360h
(20
semanas)
em 250 ml
de Água
Salina
(g)
6,324
7,221
9,285
10,452
9,000
9,391
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Anexo 2 – Resultados do Ensaio de Corrosão Salina (Fog Spray)
Corpos de prova em resina estervinílica (CPR).
CPR
1
2
3
4
5
Média
Desvio
padrão

Média da
Largura
(mm)

Média da
Espessura
(mm)

Comprimento
(mm)

Peso antes
da exposição
à corrosão
salina (g)

10,0
10,86
10,0
9,96
10,0
10,0
0

2,76
4,33
4,3
4,23
4,46
3,91
0,76

50,49
50,49
50,47
50,47
50,80
50,48
0,01

2,8195
3,0862
2,4441
2,6833
2,9078
2,7882
0,2416

Peso depois
de 80 dias
de ensaio
cíclico
(g)
2,8194
3,0874
2,4430
2,6830
2,9063
2,7878
0,2166

Peso após
24h em
estufa a
30º C
(g)
2,8097
3,0769
2,4340
2,6734
2,8963
2,7781
0,2417

Perda de
Massa
(%)
0,34
0,30
0,41
0,36
0,39
0,36
0,04

Corpos de prova em resina estervinílica reforçada com 5% de fibra de vidro (CPRFV).
Média da
Espessura
(mm)

Comprimento
(mm)

CPRFV

Média da
Largura
(mm)

Peso antes
da exposição
à corrosão
salina (g)

Peso após
24h em
estufa a
30º C

Perda de
Massa
(%)

2,9237

Peso depois
de 80 dias
de ensaio
cíclico
(g)
2,9271

1

9,76

4,13

55,00

2,9173

0,21

2

9,9

4,3

54,90

2,9686

2,9726

2,9615

0,23

3

9,96

4,06

55,20

2,7585

2,7605

2,7521

0,23

4

9,93

4,63

55,00

3,1368

3,1401

3,1292

0,21

5

10,1

4,23

54,80

3,1014

3,1065

3,0946

0,24

Média

10,16

4,27

55,0

2,9778

2,9814

2,9709

0,22

Desvio
padrão

0,39

0,22

0,15

0,1514

0,1522

0,1510

0,01

Corpos de prova em resina estervinílica reforçada com 5% de fibra de sisal natural (CPRSN).
Média da
Espessura
(mm)

Comprimento
(mm)

CPRSN

Média da
Largura
(mm)

Peso depois
de 80 dias
de ensaio
cíclico
(g)
2,5562

Peso após
24h em
estufa a
30º C

Perda de
Massa
(%)

54,80

Peso antes
da exposição
à corrosão
salina
(g)
2,5401

1

9,76

3,83

2,5300

0,39

2

10

4,66

55,20

3,1250

3,1413

3,1201

0,15

3

9,93

4,23

55,00

3,0201

3,0541

3,0167

0,11

4

9,96

4,23

54,90

2,9654

3,0039

2,9572

0,27

5

10,1

3,76

55,00

2,5983

2,6322

2,5958

0,09

Média

9,95

4,14

55,0

2,8498

2,8775

2,8440

0,20

Desvio
padrão

0,12

0,36

0,15

0,2633

0,2647

0,2641

0,13
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Corpos de prova em resina estervinílica reforçada com 5% de fibra de coco natural (CPRCN).
Largura
(mm)

Espessura
(mm)

Comprimento
(mm)

Peso depois
de 80 dias
de ensaio
cíclico
(g)
3,2426

Peso após
24h em
estufa a
30º C

Perda de
Massa
(%)

54,90

Peso antes
da exposição
à corrosão
salina
(g)
3,1860

1

10,06

4,7

3,1688

0,53

2

10,33

4,76

55,00

3,2411

3,2925

3,221

0,62

3

9,93

5,1

54,80

3,2875

3,3387

3,2751

0,37

4

10,16

4,66

55,00

3,2732

3,3472

3,2582

0,45

5

10,1

4,76

54,90

3,3555

3,4083

3,3454

0,30

Média

10,12

4,80

54,92

3,2687

3,3259

3,2537

0,45

Desvio
padrão

0,15

0,18

0,08

0,0623

0,0622

0,0655

0,11

CPRCN

Corpos de prova em resina estervinílica reforçada com 5% de fibras de sisal modificadas
fisicamente com 10% de betume (p/v) (CPRSB).
CPRSB

Média da
Largura
(mm)

Média da
Espessura
(mm)

Comprimento
(mm)

1

9,83

4,2

54,90

Peso antes
da exposição
à corrosão
salina
(g)
2,6740

Peso depois Peso após
de 80 dias
24h em
de ensaio
estufa a
cíclico
30º C
(g)
2,7494
2,6629

Perda de
Massa
(%)

2

9,96

4,23

54,70

2,8810

2,9441

2,8688

0,42

3

10,13

4,2

55,00

2,9086

2,9637

2,8975

0,38

4

10

4,73

54,90

3,2715

3,3510

3,2601

0,34

5

10,15

4,23

55,10

2,9038

2,9594

2,8899

0,47

Média

10,01

4,32

54,92

2,9278

2,9935

2,9158

0,40

Desvio
padrão

0,13

0,23

0,15

0,2483

0,2190

0,2155

0,05

0,41

Corpos de prova em resina estervinílica reforçada com 5% de fibra de coco modificadas
fisicamente com 10% de betume (p/v) (CPRCB).
CPRCB

Média da
Largura
(mm)

Média da Comprimento Peso antes Peso depois
Espessura
(mm)
da exposição de 80 dias
(mm)
à corrosão
de ensaio
salina
cíclico
(g)
(g)
4,46
54,90
3,0143
3,0385

Peso após
24h em
estufa a
30º C

Perda de
Massa
(%)

1

9,96

2,9910

0,77

2

10,1

4,23

54,90

3,1174

3,1369

3,0946

0,73

3

9,66

4,9

54,60

3,2165

3,2510

3,1985

0,55

4

10,0

4,63

54,90

3,0095

3,0321

2,9870

0,74

5

9,86

4,3

54,70

3,2766

3,3053

3,2530

0,72

Média

9,92

4,50

54,80

3,1269

3,1528

3,1048

0,70

Desvio
padrão

0,17

0,27

0,14

0,1194

0,1233

0,1201

0,09

179

Anexo 3 - Tabelas das Dimensões dos Corpos de Prova para o Teste Físico de Flexão ASTM: D 790.
Dimensões dos corpos de prova para teste físico de flexão em resina estervinílica (CPR).
CP

Largura
(mm)

Espessura Comprimento
(mm)
(mm)

Força
máxima
(N)

Deflexão
máxima
(mm)

máxima (N)

Tensão

1

01 CPR

> 9,85

> 3,88

> 80,00

> 24,80

> 1,32

22,08

2

02 CPR

> 9,09

> 3,46

> 80,00

> 57,23

> 4,47

63,11

3

03 CPR

> 9,09

> 3,53

> 80,00

> 25,55

> 2,27

27,83

4

04 CPR

> 9,15

> 3,86

> 80,00

> 26,72

> 1,56

22,77

5

05 CPR

> 8,92

> 3,22

> 80,00

> 26,81

> 2,68

34,79

6

06 CPR

> 8,92

> 3,55

> 80,00

> 24,72

> 1,92

36,39

7

07 CPR

> 8,93

> 3,81

> 80,00

> 27,65

> 1,82

25,60

8

08 CPR

> 8,95

> 3,16

> 80,00

> 24,99

> 2,68

33,55

9

09 CPR

> 8,99

> 3,57

> 80,00

> 24,83

> 1,76

26,0

10

10 CPR

> 9,80

> 3,34

> 80,00

> 26,33

> 2,20

27,70

Média

> 9,17

> 3,54

> 80,00

> 28,96

> 2,27

31,98

Desvio padrão

0,355

0,255

6,325

9,985

0,891

11,37

Dimensões dos corpos de prova para teste físico de flexão em resina estervinílica reforçada
com 5% de fibra de vidro (CPRFV).
CP

Largura
(mm)

Espessura
(mm)

Comprimento
(mm)

Força
máxima
(N)

Deflexão
máxima
(mm)

Tensão
máxima
(N)

1

01 CPRFV

> 9,31

> 3,71

> 80,00

> 65,20

> 3,50

61,05

2

02 CPRFV

> 9,13

> 3,85

> 80,00

> 71,51

> 3,30

63,40

3

03 CPRFV

> 9,19

> 3,58

> 80,00

> 52,39

> 3,03

53,37

4

04 CPRFV

> 9,19

> 3,92

> 80,00

> 27,14

> 1,42

23,06

5

05 CPRFV

> 9,05

> 3,70

> 80,00

> 88,49

> 5,96

85,71

6

06 CPRFV

> 9,39

> 3,54

> 80,00

> 47,59

> 3,17

48,53

7

07 CPRFV

> 9,19

> 3,25

> 80,00

> 24,97

> 1,75

3,09

8

08 CPRFV

> 9,08

> 4,29

> 80,00

> 28,98

> 0,99

20,81

9

09 CPRFV

> 9,04

> 3,67

> 80,00

> 58,41

> 3,46

57,57

10

10 CPRFV

> 9,58

> 3,38

> 80,00

> 26,67

> 1,71

50,20

Média

> 9,22

> 3,69

> 80,00

> 49,13

> 2,83

47,38

Desvio
padrão

0,169

0,291

0,000

22,072

1,447

23,26
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Dimensões dos corpos de prova para teste físico de flexão em resina estervinílica reforçada
com 5% de fibra de sisal natural (CPRSN).
CP

Largura
(mm)

Espessura
(mm)

Comprimento
(mm)

Força
máxima
(N)

Deflexão
máxima
(mm)

máxima (N)

Tensão

1

01 CPRSN

> 9,26

> 3,90

> 80,00

> 24,86

> 1,21

21,18

2

02 CPRSN

> 9,30

> 3,96

> 80,00

> 43,73

> 3,78

37,06

3

03 CPRSN

> 9,04

> 3,52

> 80,00

> 24,85

> 2,15

25,60

4

04 CPRSN

> 9,12

> 3,82

> 80,00

> 24,71

> 1,48

22,28

5

05 CPRSN

> 9,08

> 4,02

> 80,00

> 25,13

> 1,11

22,55

6

06 CPRSN

> 9,28

> 3,67

> 80,00

> 57,15

> 3,28

54,87

7

07 CPRSN

> 8,93

> 3,96

> 80,00

> 26,26

> 1,26

22,50

8

08 CPRSN

> 9,38

> 3,37

> 80,00

> 27,02

> 1,26

22,70

9

09 CPRSN

> 9,09

> 3,90

> 80,00

> 25,20

> 1,69

21,87

10

10 CPRSN

> 9,08

> 3,79

> 80,00

> 26,90

> 1,64

24,53

Média

> 9,16

> 3,79

> 80,00

> 30,58

> 1,89

27,51

Desvio
padrão

0,141

0,211

0,000

10,967

0,925

10,12

Dimensões dos corpos de prova para teste físico de flexão em resina estervinílica reforçada
com 5% de fibra de coco natural (CPRCN).
CP

Largura
(mm)

Espessura
(mm)

Comprimento
(mm)

Força
máxima
(N)

Deflexão
máxima
(mm)

máxima (N)

Tensão

1

01 CPRCN

> 9,46

> 4,22

> 80,00

> 24,92

> 1,08

17,75

2

02 CPRCN

> 9,08

> 4,03

> 80,00

> 25,86

> 1,70

21,86

3

03 CPRCN

> 9,12

> 4,61

> 80,00

> 25,43

> 1,80

15,74

4

04 CPRCN

> 9,08

> 4,46

> 80,00

> 26,55

> 1,14

17,64

5

05 CPRCN

> 9,21

> 3,81

> 80,00

> 27,02

> 1,77

24,26

6

06 CPRCN

> 8,43

> 4,75

> 80,00

> 27,71

> 1,18

17,48

7

07 CPRCN

> 9,26

> 3,95

> 80,00

> 24,80

> 1,47

20,60

8

08 CPRCN

> 9,40

> 4,45

> 80,00

> 34,16

> 1,41

22,02

9

09 CPRCN

> 9,31

> 4,31

> 80,00

> 25,10

> 1,29

17,42

10

10 CPRCN

> 9,34

> 4,37

> 80,00

> 24,48

> 1,21

16,47

Média

> 9,13

> 4,36

> 80,00

> 26,60

> 1,41

19,12

Desvio
padrão

0,273

0,291

0,000

2,852

0,270

2,69
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Dimensões dos corpos de prova para teste físico de flexão em resina estervinílica reforçada
com 5% de fibras de sisal modificadas fisicamente com 10% de betume (p/v) - (CPRSB).
CP

Largura
(mm)

Espessura
(mm)

Comprimento
(mm)

Força
máxima
(N)

Deflexão
máxima
(mm)

Tensão máxima
(N)

1

01 CPRSB

> 9,53

> 3,85

> 80,00

> 26,57

> 1,77

22,57

2

02 CPRSB

> 9,32

> 4,23

> 80,00

> 25,66

> 1,46

18,46

3

03 CPRSB

> 9,06

> 4,52

> 80,00

> 27,01

> 1,16

17,51

4

04 CPRSB

> 9,39

> 3,81

> 80,00

> 24,86

> 2,95

21,89

5

05 CPRSB

> 9,07

> 3,73

> 80,00

> 25,20

> 1,91

23,96

6

06 CPRSB

> 9,18

> 3,31

> 80,00

> 24,89

> 3,85

29,70

7

07 CPRSB

> 9,37

> 3,31

> 80,00

> 25,06

> 3,25

29,29

8

08 CPRSB

> 9,36

> 4,30

> 80,00

> 25,35

> 1,07

17,57

9

09 CPRSB

> 9,30

> 3,85

> 80,00

> 24,80

> 1,34

21,45

10

10 CPRSB

> 9,39

> 3,64

> 80,00

> 25,02

> 2,27

24,13

Média

> 9,30

> 3,86

> 80,00

> 25,44

> 2,10

22,65

Desvio
padrão

0,150

0,400

0,000

0,761

0,955

4,12

Dimensões dos corpos de prova para teste físico de flexão em resina estervinílica reforçada
com 5% de fibra de coco modificadas fisicamente com 10% de betume (p/v) - (CPRCB).
CP

Largura
(mm)

Espessura Comprimento
(mm)
(mm)

Força
máxima
(N)

Deflexão
máxima
(mm)

máxima (N)

Tensão

1

01 CPRCB

> 9,05

> 4,45

> 80,00

> 27,35

> 1,69

18,32

2

02 CPRCB

> 9,13

> 4,39

> 80,00

> 24,90

> 1,44

16,98

3

03 CPRCB

> 9,52

> 4,11

> 80,00

> 25,97

> 1,72

19,37

4

04 CPRCB

> 8,55

> 3,75

> 80,00

> 24,84

> 1,96

24,75

5

05 CPRCB

> 9,03

> 3,92

> 80,00

> 25,41

> 2,07

21,97

6

06 CPRCB

> 9,02

> 3,58

> 80,00

< -2,31

> 11,83

9,36

7

07 CPRCB

> 8,94

> 4,36

> 80,00

< -8,31

> 12,56

5,87

8

08 CPRCB

> 9,06

> 4,01

> 80,00

> 4,44

> 4,91

3,66

9

09 CPRCB

> 8,89

> 3,99

> 80,00

> 28,20

> 2,11

23,91

Média

> 9,02

> 4,06

> 80,00

> 16,72

> 4,48

16,02

Desvio
padrão

0,252

0,297

0,000

14,483

4,499

7,39
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Anexo 4 - Gráficos do Teste Físico de Flexão Provenientes do CETEC
Specimen 1 to 10
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Comportamento dos corpos de prova CPR durante o teste físico de flexão, CETEC.

Specimen 1 to 10
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Comportamento dos corpos de prova CPRFV durante o teste físico de flexão.
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Specimen 1 to 10
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Comportamento dos corpos de prova CPRSN durante o teste de flexão, CETEC.

Specimen 1 to 10
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Comportamento dos corpos de prova CPRCN durante o teste físico de flexão, CETEC.
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Specimen 1 to 10
Compressive extension (mm)
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Comportamento dos corpos de prova CPRSB durante o teste físico de flexão, CETEC.

Specimen 1 to 9
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Comportamento dos corpos de prova CPRCB durante o teste físico de flexão, CETEC.
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Anexo 5 – Equipamentos Utilizados Nessa Pesquisa
Balanças Analíticas
1-KN WAAGEN, número 010.448.866-01, BP 21010, máximo de 210g, ISO 9001.
2-METTLER TOLEDO, Suiça, TDNR 26212112, SNR 1117070948, AB 204, 8-14, 5v,
50/60 hz, 95-20W = 5W.
3- KN WAAGEN, número 010.448.866-01, BP 210D, máximo de 210g, ISO 9001.

Estufas
1-Estufa a vácuo 1. Marca: FM e F Tecnologia LTDA., Materiais e Equipamentos para
Laboratório - CGC 02. 930-607/0001-04, modelo: EV-2030, número de série: 090502/0,
temperatura máxima de operação: 300º C, tensão: 220V, potência: 1.200W.
2-Estufa de Cultura 2. Modelo 002 CB, FANEM LTDA, São Paulo.

Outros
Pulverizador de discos - “Vibrating Cup Mill Pulverisette” 9, da marca Fritsch durante 4min
em nível II.
Agitador 1 - “Denver Equipment Company” Denver, Colorado, U.S.A.
Manta - Quimis Q – 321A15, 180 9002, número de série: 082.
Filtro a vácuo - Quimis Q – 355B2, 180 902, número de série: 13.
Mufla - Fornitec – Ind. E Comercio LTDA, ano 2000, número 2530, AMP: 20/KW4,
voltagem de 220ampêres, temperatura máxima de 1.200ºC, Ligação: MONO, MDS:
15x15x30.
Filme plástico - “Parafilm” (“M”, Laboratory Film American National Can TM, Chicago, IL,
606 31).
Mesa agitadora - Nova Ética, modelo 109/2, número de série: 09192/03, alimentação: 110V,
60Hz, Potência - 100W.
Agitador mecânico - Nova Técnica, modelo NT 137, número de série 02111690, 220 Volts,
60 hz.
Marcador têxtil - ACRILEX Tintas Especiais S.A., marca ACRILPEN, ASTM 04236, à prova
de água.
Lixadeira elétrica - Baldon, modelo: LFH – 2 dimensões: 530 x 160mm, número F. 12, ano
2003; lixa: 100grãos.
Lixador elétrico 1 - marca Stainless Worker, bateria 1,55V, leitura direta pol/mm, em aço
inox, faixa nominal de 150/ 0,02mm.
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