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FONTELES, Carlos Alberto Lopes, Compósitos Poliméricos à Base de 
Matriz Termofixa e Coco Babaçu (Orbignya phalerata): Análise por Sorção 
de Água e Propriedades Mecânicas, 2013. Dissertação (Mestrado em 
Ciência dos Materiais) - Programa de Pós-Graduação em Ciência dos 
Materiais, Universidade Federal do Piauí, Teresina. 
 

Resumo 
 
A busca por materiais ecologicamente viáveis, para minimizar os problemas 

ambientaistornou-se uma grande preocupação nos últimos anos. O uso de 

fibras naturais como substitutos de vários reforços sintéticos tem demonstrado 

um grande potencial para aplicações tecnológicas. Este estudo tem como 

objetivo desenvolver e caracterizar mecanicamente e via análise de sorção de 

água compósitos de matriz termofixareforçada com fibras naturais do epicarpo 

de coco de babaçu, originárias do estado do Piauí, in natura e após o 

tratamento químico com NaOH. O efeito do tratamento químico das fibras foi 

analisado por Microscopia Eletrônica de Varredura. Os compósitos foram 

preparados pela técnica de “hand lay up”, com concentrações de reforço de 

fibras de 5, 7,5 e 10%, e, o seu comportamento mecânico avaliado através das 

propriedades mecânicas em tração e impacto. A propriedade de sorção de 

água dos sistemas também foi avaliada durante um período de 800 horas. A 

caracterização morfológica das fibras indica que o tratamento alcalino foi eficaz 

na remoção de impurezas e tiloses. Os resultados mecânicos indicaram que a 

rigidez dos compósitos aumenta discretamente com a presença da fibra não 

sendo significativamente influenciada pelo seu teor e tratamento alcalino. 

Quanto à cinética de sorção de água compósitos com maiores teores de fibra 

apresentaram um maior percentual de absorção, tendo o tratamento alcalino 

reduzido essa característica. A morfologia dos sistemas revelou a impregnação 

da fibra pela matriz, indicando maior afinidade quando aplicado o tratamento 

alcalino, mas ainda sendo observada uma fraca interface. 

 

Palavras-chave: compósitos poliméricos, coco babaçu, tratamento alcalino, 

propriedades mecânicas e sorção de água. 
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FONTELES, Carlos Alberto Lopes, Polymeric composites based on 
thermoset matrix and babassu coconut (Orbignya phalerata): Water 
Sorption Analysis and Mechanical Properties, 2013. Dissertation (Msc. in 
Materials Science) - Graduate Program in Materials Science, Federal University 
of Piauí, Teresina. 
 

Abstract 

The search for materials ecologically viable, to minimize environmental 

problems has become a major concern in recent years. The use of natural 

fibers as substitutes of various synthetic reinforcements has shown great 

potential for technological applications. This study aims to develop and to 

characterize, mechanically and through analysis of water sorption, the 

thermoset matrix composites reinforced with natural fibers of the babassu 

coconut epicarp, from the state of Piauí, raw and after chemical treatment with 

NaOH. The effect of chemical treatment of the fibers was analyzed by Scanning 

Electron Microscopy. The composites were prepared by “hand lay-up" 

technique with fiber reinforcement concentrations of 5,7.5 and 10%, and their 

mechanical behavior assessed using mechanical properties intensile and 

impact. The property of water sorption of the systems was also evaluated for a 

period of 800 hours. Morphological characterization of fibers indicates that the 

alkali treatment was effective in removing impurities and tyloses. The 

mechanical results indicated that the stiffness of the composites increases 

slightly with the presence of the fiber, and it is not significantly influenced by its 

content and alkaline treatment. Regarding the kinetics of water sorption, the 

composites with higher concentrations of fiber showed a higher percentage of 

absorption, and alkali treatment reduced this characteristic. The morphology of 

the systems showed the impregnation of the fiber by the matrix, indicating a 

higher affinity when the alkali treatment was applied, but a weak interface was 

still observed. 

 

Keywords: polymer composites, babassu coconut, alkali treatment, mechanical 
properties and water sorption. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

A busca por materiais ecologicamente corretos, visando minimizar os 

problemas ambientais, tem se tornado uma grande preocupação nos últimos 

anos. O novo paradigma do desenvolvimento econômico está voltado para 

propiciar a melhoria de vida das futuras gerações, incorporando na sua 

concepção modos de produção menos poluentes e impactantes. A utilização 

das fibras vegetais como substitutas de diversos reforços sintéticos, ou de 

cargas minerais em compósitos poliméricos, tem apresentado um grande 

potencial de aplicação tecnológica. A busca por novos materiais tem levado os 

pesquisadores a desenvolverem compósitos utilizando estes tipos de fibras 

como cargas reforçantes (Ishizaki, et al. 2006; D’Almeida, Carvalho, & 

D’Almeida, 2006).  

Esta procura deve-se ao fato de que as fibras vegetais apresentam 

importantes vantagens como: baixo custo, baixa densidade, resistência 

mecânica, baixa abrasividade aos equipamentos de processo, são 

biodegradáveis, não são tóxicas ou poluentes, diminuindo assim problemas 

ambientais, além de serem originárias de fontes renováveis e serem 

disponíveis em todo o mundo (Nóbrega, Fonseca, & Carvalho, 2005; 

Cavalcanti, & Carvalho, 2004). 

Existe uma grande variedade de materiais que podem ser utilizados 

como matriz ou reforço em compósitos. O desenvolvimento de pesquisas em 

materiais e da tecnologia de processos tem permitido o emprego de plásticos 

reforçados em substituição aos materiais convencionais com vantagens 

econômicas e de produtividade, além de permitir o desenvolvimento de novos 
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produtos, com propriedades específicas para uma determinada aplicação 

(Cavalcanti, 2006). 

Como reforço, as fibras de vidro foram às precursoras das aplicações, 

inovações e melhorias tecnológicas no desenvolvimento de compósitos 

poliméricos. Com o tempo, foram surgindo outras fibras sintéticas com 

perspectivas de substituir com vantagens as fibras de vidro. Entre elas 

destacam-se as de carbono, kevlar e boro (Blass, 1988, apud Cavalcanti, 

2006). Porém estas fibras são bem mais caras que as de vidro e, por isto, sua 

utilização restringe-se praticamente a aplicações aeroespaciais e desportivas 

onde seu alto custo é justificado pelo desempenho. 

Nesse sentido, a fibra do epicarpo do coco babaçu desperta atenção 

especial, em vista da abundância na Região Meio-Norte (Maranhão e Piauí) e 

seu uso como reforço em compósitos de matriz polimérica termofixa, seu 

comportamento quanto à sorção de água, praticamente não foi referenciado 

por pesquisadores da área.  

A ação reforçante da fibra no compósito não é apenas uma função da 

resistência à tração da fibra, do seu comprimento e da fração volumétrica, mas 

também depende da natureza química e da ligação física entre a fibra e a 

matriz polimérica. As interações fibra/matriz desempenham um papel 

fundamental na transferência de tensão da matriz para a fibra, sendo esta 

ligação criada durante a fase de produção dos materiais compósitos (Xue, et al. 

2007). 

Apesar das vantagensacima citadas, os compósitos poliméricos com 

fibras vegetais apresentamalgumas limitações, tais como: baixo módulo de 

elasticidade, baixa resistência à umidade e resistência mecânica reduzida em 
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comparação com as fibras sintéticas de vidro e de carbono (Akil, et al. 2009). 

Outras desvantagens no emprego dessas fibras em compósitos poliméricos 

estão relacionadas à sua natureza polar e hidrofílica bem como à 

susceptibilidade destas fibras a ataques de fungos e bactérias. A natureza 

hidrofílica das fibras vegetais proporciona baixa molhabilidade e adsorção da 

matriz polimérica em sua superfície, resultando em fraca adesão interfacial 

polímero-fibra no compósito final (De Medeiros, et al. 2003; Nóbrega, et al. 

2006). A alta absorção de umidade das fibras vegetais é outro obstáculo 

considerável. Absorção de umidade pode resultar em inchamento das fibras 

afetando a matriz por iniciação de trincas ou enfraquecimento das interações 

da interface fibra-matriz, diminuindo as propriedades mecânicas do sistema 

como levar à delaminação com o tempo (Rouison, et al. 2005; Gassan, 2002). 

As fibras vegetais podem ser modificadas por métodos físicos, tais 

como o tratamento térmico, alongamento, calandragem e dentre outros, os 

quais mudam as propriedades estruturais e a superfície das fibras. Métodos 

químicos também modificam a estrutura e a superfície da fibra melhorando a 

aderência ou a interação desta com outro material, resultando em um melhor 

desempenho das propriedades mecânicas destes materiais. Os tratamentos 

químicos mais comuns incluem o uso de bases fortes, isotiocianatos, ácido 

acético (reação de acetilação) e de silanos (agentes de acoplamento) (Bledzki, 

& Gassan, 1999, apud Franco, 2010). 

A motivação principal deste trabalho foi a utilização das fibras do 

epicarpo do coco babaçu, nativas do Nordeste Brasileiro (Estado do Piauí), 

uma matéria-prima pouco explorada para aplicação em compósitos 

poliméricos, sendo um fator de desenvolvimento regional. Seu uso como 
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reforço em compósitos de matriz polimérica termofixa, praticamente não foi 

referenciado por pesquisadores da área e a investigação da sorção de água, 

por parte deste compósito também não foi encontrado na literatura. 

 

1.2 MATERIAIS COMPÓSITOS 

Compósito é um material multifásico podendo ser obtidoartificialmente, 

ou ser encontradonaturalmente, como, por exemplo, a madeira. É um 

composto que exibe uma proporção significativa das propriedades de ambas as 

fases constituintes, de tal forma que uma melhor combinação de propriedades 

é realizada, de acordo com o princípio da sinergia, (Callister Jr, 2008),segundo 

o qual, as propriedades do todo superam a soma das propriedades dos seus 

componentes tomados individualmente. Em muitos casos, é possível obter-se 

efeitos sinergísticos ao se combinar diferentes materiais para criar compósitos, 

os quais, via de regra, apresentam propriedades especiais que nenhum de 

seus constituintes possui isoladamente (Figura 1.1), (Levy Neto, & Pardini, 

2006). 

Figura 1.1: Representação das combinações possíveis em Compósitos com matriz Cerâmica, 
Metálica e Polimérica. Adaptado de Levi Neto, & Pardini (2006). 
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O grupo mais importante de compósitos em termos de desempenho e 

campo de aplicações é o de matriz polimérica (PMC – Polymer Matrix 

Composites), geralmente constituído por uma resina polimérica como fase 

matriz e fibras como reforço (Ventura, 2009).As propriedades dos compósitos 

são uma função das propriedades dos seus componentes, das suas 

quantidades relativasedageometria dos reforços. Geometria dos reforços 

significa a forma e o tamanho das partículas, sua distribuição e orientação. 

Estas propriedades controlam a homogeneidade do produto. As 

características de anisotropia de um compósito são influenciadas 

fortementepela orientação do reforço. Compósitos longitudinalmente orientados 

são anisotrópicos por natureza e o máximo na resistência é obtido quando o 

material é testado na direção do alinhamento das fibras. Na direção transversal 

ao alinhamento das fibras, o reforço é virtualmente inexistente e, portanto, o 

material falha, até mesmo, em tensões muito baixas (Hull, & Clyne, 1996; 

Joseph,& Carvalho, 1999). 

 

1.2.1 Classificação dos compósitos 

 Várias classificações podem ser enumeradas decorrentes dos tipos e 

arranjos dos reforços existentes, conforme mostrado na Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Classificação dos compósitos. Fonte: Adaptado de Callister Jr, 2008. 

 

Os compósitos podem ser classificados de acordo com a constituição 

física e química dos seus componentes e com a geometria ou a forma das 

fases presentes. Componentes na forma de fibras ou partículas podem ser 

incorporadas a matrizes de diversas naturezas (orgânica ou inorgânica), de 

maneira aleatória ou em laminados orientados, gerando compósitos com 

diferentes estruturas e propriedades (Callister Jr, 2008). 

Os materiais compósitos têm sido convencionalmente classificados 

como cerâmicos metálicos e poliméricos, de acordo com a sua natureza 

química e física. Os materiais cerâmicos são inorgânicos e, por isso, possuem 

uma elevada resistência térmica e extrema fragilidade. Os materiais metálicos 

apresentam como características gerais a ductilidade e excelente 

condutividade térmica e elétrica. A grande limitação do uso de metais em 

compósitos é a sua elevada densidade e custo do processo de fabricação. 

Enquanto que, os materiais poliméricos destacam-se pela sua baixa densidade, 

fácil conformação e elevada resistividade elétrica (Cavalcanti, 2006). 

O componente de reforço no compósito pode estar na forma 

particulada, de laminados ou de fibras. O maior volume de aplicação do reforço 
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envolve fibras, filamentos ou monofilamentos. O aspecto unidirecional da fibra 

permite a fabricação da estrutura do reforço, através das facilidades têxteis a 

que as fibras podem ser submetidas, como: tecidos; não-tecidos (nonwoven); 

mechas (roving); fios e outros (Crawford, 1999). 

A combinação de propriedades físicas, mecânicas e químicas dos 

componentes de um compósito, para proporcionar as características desejadas 

ao produto final, deve ser realizada conhecendo-se as propriedades de cada 

componente. Uma propriedade física dos materiais que afeta diretamente a 

estrutura dos compósitos é o coeficiente de expansão térmica. Uma 

discrepância acentuada nesta propriedade entre os componentes do compósito 

dificulta a adesão, pois a dilatação ou a contração diferencial favorece a 

separação das fases na região interfacial. Quanto mais fraca for à interação 

atômica ou molecular na estrutura do material maior, será o coeficiente de 

expansão térmica (Hage, 1989). 

 

1.3 MATRIZ POLIMÉRICA 

A matriz polimérica, além de ser responsável pelo aspecto externo do 

compósito e pela proteção do reforço contra ataques químicos e físicos, tem 

como principal função dispersar ou aglomerar o reforço, e, quando submetida a 

uma tensão deve ser capaz de distribuir e transferir as tensões para o 

componente do reforço. A escolha de uma matriz para uma aplicação estrutural 

deve ser limitada, inicialmente, ao nível de deformação que ela sofre em 

relação ao reforço, quando submetida a uma solicitação. A deformação da 

matriz deve ser compatível com a deformação máxima do reforço (Cavalcanti, 

2006). 
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Os polímeros são usados na mais ampla diversidade de aplicações dos 

compósitos uma vez que apresentam propriedades mecânicas vantajosas à 

temperatura ambiente, baixo peso, bem como processos fáceis de fabricação e 

custo reduzido. A principal vantagem dos compósitos de matriz polimérica é o 

processamento sob altas pressões e baixas temperaturas evitando problemas 

associados com a degradação do reforço. Por esta razão o desenvolvimento 

deste grupo de materiais cresceu rapidamente (Zah, et al. 2007). 

As propriedades dos compósitos de matriz polimérica podem variar 

largamente dependendo dos tipos de matrizes e reforços utilizados e das várias 

combinações dos mesmos. As suas principais desvantagens residem na 

impossibilidade de utilização sob altas temperaturas, a instabilidade 

dimensional devido aos elevados coeficientes de expansão térmica, a 

sensibilidade à radiação e, em alguns casos, a absorção da umidade 

ambiente(Ventura, 2009). 

 As matrizes poliméricas podem ser termoplásticas, termofixas ou 

elastoméricas. Os termoplásticos apresentam a vantagem de amolecerem, em 

vez de fundirem durante o seu aquecimento, voltando a endurecer após o seu 

arrefecimento. Esta propriedade dos termoplásticos facilita aplicações em 

técnicas convencionais de compressão para moldar compostos. A grande 

ênfase dos estudos atuais com relação às matrizes termoplásticas é 

desenvolver resinas termoplásticas com resistência térmica elevada 

(Wollerdorfer & Bader, 1998). Os termofixos tornam-se permanentemente 

duros quando submetidos ao calor e não amolecem com um aquecimento 

subsequente. Geralmente são mais duros, mais resistentes e frágeis que os 

termoplásticos, e possuem melhor estabilidade dimensional. Os materiais 
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termofixos mais utilizados para a matriz de compósitos são epóxis, poliéster e 

resinas fenólicas de poliamida. Já as matrizes elastoméricas são muito 

importantes na fabricação em sistemas compósitos resistentes ao impacto 

(Hull, & Clyne, 1996). 

 

1.3.1 Resina poliéster 

Os poliésteres são resinas que possuem grupos éster como elementos 

fundamentais em suas cadeias moleculares. Resultam da reação de 

condensação de um diol com um diácido e dependendo do tipo do ácido 

empregado, o poliéster pode ser saturado (termoplástico) ou insaturado 

(termofixo) (Blass, 1988).  

Os poliésteres saturados são obtidos pela reação entre um biálcool e 

um biácido saturado, cuja cadeia molecular é composta apenas por simples 

ligação entre os átomos de carbono, o que caracteriza a flexibilidade dos 

produtos obtidos com o poliéster saturado. Pode ser utilizado com ou sem 

reforço, e sua utilização é bem diversificada: filmes, fibras sintéticas, 

plastificantes (poliméricos) e até produtos de engenharia como tampa de 

tanque de combustível, etc. Um exemplo é o etileno glicol tereftalato, que é 

obtido pela reação do etileno glicol com o ácido tereftálico  (Cheremisinoff, 

1998). 

Os poliésteres insaturados são obtidos a partir de diácidos insaturados, 

um diácido saturado e um diol, resultando em um pré-polímero, cuja cadeia 

molecular é composta por ligações simples e duplas entre os átomos de 

carbono. O pré-polímero é diluído em monômerovinílico inibido para facilitar 

sua estocagem e posterior utilização. Inicialmente, o sistema encontra-se no 



11 
 

estado líquido e após a adição de agente de cura as ligações duplas no pré-

polímero são ativadas e o monômero vinílico polimeriza formando “pontes” 

entre as cadeias do pré-polímero que se solidificam formando uma estrutura 

termofixa, irreversível, reticulada e inflexível (Cheremisinoff, 1998; Goodman, 

1988). 

As propriedades mais importantes dos poliésteres insaturados incluem 

facilidades de manipulação, cura rápida sem liberação de substâncias voláteis 

e tóxicas, cores claras, estabilidade dimensional e, geralmente, um bom 

balanço de propriedades mecânicas, elétricas e químicas. As principais 

aplicações de resinas poliéster reforçadas por fibras são: armações de barcos 

(remos e objetos recreativos); meios de transportes (carcaças, partes para 

transporte de passageiros e cabines de caminhões); bens de consumo 

(diversos artigos de bagagens, vara de pesca, cadeiras, carcaças de 

eletrodomésticos etc.) e materiais de construção como tubos, calhas entre 

outros (Carvalho, & Bretas, 1988). 

Em pesquisa de mercado realizada em 2009 foi traçado o perfil das 

empresas que moldam compósitos termofixos e segundo a publicação, a 

produção de compósitos no Brasil foi dividida nas seguintes proporções: 

construção civil 18%, químico e petroquímico 10,95%, máquinas e 

equipamentos com 10,95%, automotivo 9,7%, esporte e lazer 9%, açúcar e 

álcool 8,2%, elétrico 7,55%, náutico 6,15%, eletroeletrônicos 3,40%, 

eletrodomésticos 2,75%, aeronáutico/aeroespacial 1,35% e outros 12% (Souza, 

2010).  
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1.4 REFORÇO 

Reforços são definidos como constituintes que aumentam 

determinadas propriedades do compósito em relação à matriz polimérica. 

Podem ser considerados reforços desde cargas minerais, muitas vezes 

incorporadas aos polímeros com o intuito de reduzir custos, até fibras de ultra 

alta resistência. As cargas minerais proporcionam aumentos na rigidez, dureza 

e, em algumas vezes, na resistência e temperatura de distorção térmica; os 

elastômeros proporcionam aumento na resistência ao impacto de matrizes 

poliméricas frágeis; as fibras, pelas suas características de elevada razão 

L/d(comprimento/diâmetro), são os principais responsáveis pelo aumento nas 

propriedades mecânicas dos compósitos (George, & Thomas, 1997). 

Uma forma de classificar os compósitos é por meio do tipo de reforço 

utilizado, conforme ilustrado na Figura 1.3. Desta forma, os compósitos podem 

ser classificados em (George, & Thomas, 1997): 

 Particulados (partículas grandes ou dispersas) 

 Fibrosos (fibras curtas ou longas) 

 Laminados (estruturais) 



Compósitos Particulados: são compósitos onde o reforço consiste da 

mistura de cargas de origens distintas. Estas partículas podem ser de origem 

mineral ou orgânica, apresentarem grandes dimensões ou serem distribuídas 

de maneira dispersa. 

 Compósitos Fibrosos: são materiais reforçados por fibras (que, 

normalmente, apresentam elevada resistência e módulo) embebidas em uma 

matriz. Os compósitos fibrosos são divididos em duas grandes áreas: os 

reforçados por fibras curtas (≤ 50 mm de comprimento) e os reforçados com 
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fibras contínuas (> 50 mm de comprimento). Normalmente as fibras curtas são 

mais utilizadas como reforço devido à facilidade de fabricação do compósito.  

Compósitos Laminados: nos compósitos laminados, camadas 

individuais da resina e do reforço são colocadas umas sobre as outras e 

consolidadas para formar um elemento ou uma placa, podendo-se ou não 

variar a arquitetura e/ou a natureza do reforço.  

 

Compósitos particulados 
 

         
 Partículas grandes reforçadas por dispersão 

 
 

Compósitos fibrosos 
 
 
        
                                    Distribuição aleatória       Distribuição orientada 
 

Compósitos laminados 
 
 
 
         
 

Figura 1.3: Esquema da classificação de reforços em compósitos. Fonte: Arquivo 
pessoal. 
 

1.4.1 Fibras 

As fibras naturais são classificadas de acordo com sua diversidade e 

origem, podendo ser animal, vegetal ou mineral. No Brasil, existe uma grande 

variedade de fibras vegetais com diferentes propriedades químicas, físicas e 

mecânicas. Esta diversidade permite a utilização destas fibras em várias 

aplicações e aumenta a importância para a realização de pesquisas visando 

obter materiais com propriedades desejadas. As fibras naturais podem ser 

denominadas fibras celulósicas ou lignocelulósicas, tendo a celulose e a 
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lignina, respectivamente, como os principais componentes químicos 

(Annunciado, 2005). 

As fibras vegetais são basicamente compostas por: celulose (60-80%), 

hemicelulose (20-30%), lignina (5-20%) e outros constituintes (20%) que são 

formados por compostos orgânicos de diversas funções químicas e, em menor 

quantidade por compostos inorgânicos. O teor e a proporção dos componentes 

variam de acordo com o tipo de fibra e a espécie das árvores (Soler, Vitale, & 

Muto, 2007). 

A celulose é um polímero de alta massa molar, constituído 

exclusivamente de poli (β-D-glucose), que se ligam através dos carbonos 1 e 4, 

dando origem a um polissacarídeo linear constituído por um único tipo de 

unidade de açúcar. A celulose apresenta regiões cristalinas e amorfas e 

corresponde ao principal componente da parede celular da fibra. A Figura 1.4 

mostra a estrutura química da celulose. 

 

 

Figura 1.4: Estrutura química da celulose. Fonte: Fengel, & Wegener. (1989). 

 

As moléculas de celulose tendem a formar ligações de hidrogênio 

intramoleculares entre unidades de glucose da mesma molécula, determinando 

a rigidez das cadeias unitárias e intermoleculares, entre unidades de glucose 

de moléculas adjacentes, responsável pela formação da fibra vegetal. Portanto, 

as moléculas de celulose alinham-se formando as microfibrilas e em seguida, 
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as fibrilas se ordenam para formar as sucessivas paredes celulares das fibras 

(Fengel, & Wegener. 1989). A Figura 1.5 mostra as pontes de hidrogênio 

formadas em moléculas de celulose. 

 

Figura 1.5: Pontes de Hidrogênio nas moléculas de celulose. Fonte: Fengel, &Wegener. 
(1989). 

 

Materiais gasosos, água e outros líquidos podem penetrar facilmente 

nas fibrilas e nas microfibrilas devido aos inúmeros capilares e pequenos 

orifícios encontrados nas regiões amorfas da parede celular e através da 

superfície das regiões cristalinas. 

A hemicelulose é constituída por uma mistura de polissacarídeos de 

baixa massa molar que varia entre 25.000 a 35.000 g/mol e está associada 

com a celulose e a lignina nos tecidos vegetais. É o componente responsável 

pela biodegradação, absorção de umidade e degradação térmica da fibra. A 

maior parte das hemiceluloses pode ser extraída por tratamento com soluções 

alcalinas e aquosas. A hemicelulose apresenta uma estrutura semelhante à 

celulose, mas é constituída por vários tipos de unidade de açúcar (polioses), 

além de a cadeia polimérica ser mais curta e ramificada (Soler, Vitale, &Muto, 

2007). 
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A lignina é um polímero amorfo de composição química complexa 

constituída de um sistema aromático composto por unidades de fenil–propano, 

que confere firmeza e rigidez estrutural ao conjunto de fibras de celulose e atua 

como um agente permanente de ligação entre as células. A lignina não 

apresenta uma composição química definida, apenas um conjunto de 

compostos correlatos cujo teor e identidade variam nas plantas (Mohanaty, 

Misra, & Drzal, 2005). A Figura 1.6 apresenta a estrutura química da lignina. 

 

Figura 1.6: Estrutura química da lignina. Fonte: Mohanaty, Misra, &Drzal, (2005). 

 

1.5 BABAÇU 

Entre as espécies de palmeiras utilizadas na indústria extrativista 

brasileira está o babaçu, uma das palmeiras de maior potencial econômico, 

uma vez que é aproveitada integralmente. O babaçu pertence á família Palmae 

(Arecacea) tribo Attaleea, sendo da subfamília Cocosoideae. Essa tribo possui 

os gêneros Attalea, Scheelea, Orbignya, Maximiliana e Markleya 

(MedeirosCosta, 1984), cujas espécies fornecem amêndoas, muitas 

comercializadas indistintamente como babaçu. Entretanto, nas regiões de 

maior exploração econômica (Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás e Mato 

Grosso). Destacam-se três espécies fornecedoras de sementes oleaginosas: 
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a) Orbignya phalerata – É a espécie de maior distribuição, de maior 

variação morfológica e de maior importância econômica, formando 

povoamentos extensivos no Maranhão, Piauí, Goiás, Tocantins e Matogrosso e 

também na Bolívia e Suriname (Araújo, Mendes, & Ribeiro, 1996), Figura 1.7a 

e 1.7b. 

b) Orbignya eichleri - Palmeira acaule, com cachos e frutos pequenos, 

Figura 1.7c. 

c) Orbignya teixeirana - Planta com características intermediárias entre 

as espécies anteriores, Figura 1.7d, por ser um híbrido oriundo do cruzamento 

entre essas (Araújo, Mendes, & Ribeiro, 1996). 

 

Figura 1.7: Espécies de palmeiras (a) Orbignya phalerata (babaçu) e (b) frutos 
(babaçu), (c)Orbignya eichlery (piaçava) e (d) Orbignya teixeirana. Fonte: Araújo, 
Mendes, & Ribeiro, (1996). 

 

(a)                                                   (b)

(c)                                                   (d)



18 
 

O Estado do Maranhão tem ocorrência natural de 2/3 do babaçu do 

Brasil, e em conjunto com outros nove estados detêm cerca de 14,5 milhões de 

hectares de babaçuais nativos (MIC/STI, 1982). A Figura 1.8 ilustra as áreas de 

ocorrência do babaçu.  

 

 

Figura 1.8: Disposição geral das áreas de ocorrência do babaçu. Fonte: MIC/STI, (1982). 

 

O coco babaçu é um fruto de aproximadamente 8 a 15 cm de 

comprimento e 5 a 7 cm de largura, de forma ligeiramente oval. A composição 

física do fruto indica quatro partes aproveitáveis: epicarpo (11%), mesocarpo 

(23%), endocarpo (59%) e amêndoa (7%) (EMBRAPA, 1984). Um esquema 

geral das partes constituintes do fruto é mostrado na Figura 1.9. 
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Figura 1.9: Partes constituintes do fruto do babaçu. Fonte: EMBRAPA, (1984). 
 
 

As fibras são materiais que possuem uma geometria aproximadamente 

uniforme, de diâmetro inferior em relação ao seu comprimento, e com natureza 

bastante diferenciada, variando em função de suas propriedades físico- 

químicas. O aproveitamento de uma fibra como matéria prima baseia-se em 

suas propriedades e dentre elas podemos destacar: capacidade de 

alongamento, resistência à temperatura, resistência mecânica, densidade, 

baixo custo, disponibilidade no mercado. Nenhuma fibra conhecida satisfaz 

todas essas exigências, sendo cada fibra adequada à utilização específica 

(Franco, 2010). A Figura 1.10 apresenta a característica da fibra da região do 

epicarpo. 

 

Figura 1.10: Fibras da região do epicarpo do coco babaçu. Fonte: MIC/STI, (1982). 
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O babaçu fornece cerca de setenta subprodutos e, dele, tudo é 

aproveitado. Com a palha seca trançada e a casca do coco são produzidos 

diversos objetos artesanais, decorativos e utilitários. Este fruto apresenta um 

enorme potencial energético, pois a camada externa e a casca podem ser 

aproveitadas como fontes alternativas de combustível; o mesocarpo para 

produção de álcool; o endocarpo para produção de carvão e gases e a 

amêndoa para produção de óleo (rico em ácido láurico) é obtido através de 

extração mecânica a quente ou usando solventes com possível aplicação em 

motores a diesel (Soler, Vitale, & Muto, 2007). A Figura 1.11 mostra o 

aproveitamento das partes do babaçu. 

 

Figura 1.11: Gráfico do aproveitamento das partes do babaçu. Fonte: Santos, & Júnior, (2003).
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2.1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, diversos setores industriais têm buscado 

introduzir e desenvolver novos materiais para atender demandas crescentes de 

competitividade, segurança e preservação ambiental (Albano, et al. 1999; 

Alsina, et al. 2007; Burgueño, et al. 2004; Chow, et al. 2007; Fung, et al. 2002; 

Lu, et al. 2004). Entretanto, à medida que as aplicações tornam-se mais 

sofisticadas, fica mais difícil um único material satisfazer a todas as 

expectativas. Este dilema tem obrigado o homem a conjugar diferentes 

materiais, através de suas propriedades individuais, para alcançar as 

características finais desejadas, tornando os materiais compósitos de grande 

interesse tecnológico e industrial. 

As fibras vegetais, por serem compostas principalmente de celulose e 

lignina são também chamadas de fibras celulósicas e lignocelulósicas. As 

propriedades apresentadas pelas fibras vegetais são dependentes da idade da 

planta, tipo de solo, condições climáticas, do local e das condições de 

processamento, bem como de sua estrutura e composição química (Carvalho, 

1997). Além disso, as fibras vegetais são abundantes e disponíveis em todo o 

mundo e apresentam importância econômica considerável em países como 

Brasil, Índia, Egito e no continente Africano. Tradicionalmente, estas fibras são 

utilizadas em cordas, produtos têxteis e produtos artesanais, ou seja, em 

aplicações com baixo valor agregado.  

O conjunto de propriedades mecânicas destas fibras, no entanto, 

permite o seu uso como elemento de reforço em matrizes poliméricas para 

gerar compósitos que podem ser empregados em outros setores como o 

automobilístico e a construção civil, expandindo o escopo de utilização e o 

valor agregado das fibras vegetais. As fibras vegetais apresentam como 
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vantagens o baixo custo, baixa densidade, são recursos renováveis e 

biodegradáveis, possuem baixa abrasividade e apresentam boa resistência à 

quebra durante o processamento. Além disso, o módulo elástico e a resistência 

destas fibras, em geral, as tornam viáveis para reforço em matrizes poliméricas 

(Burgueño, et al. 2004). 

As desvantagens observadas no uso das fibras vegetais em 

compósitos poliméricos estão relacionadas à sua incompatibilidade com muitas 

das matrizes poliméricas, elevada susceptibilidade ao ataque por fungos, baixa 

resistência em meios alcalino e ácido e à alta absorção de água. A absorção de 

umidade pode resultar em inchamento das fibras e o interesse na estabilidade 

dimensional dos reforços em compósitos não pode ser ignorado. No compósito, 

a absorção de umidade é minimizada devido ao recobrimento da fibra pelo 

polímero. A absorção de umidade das fibras pode ser reduzida através de 

modificações químicas, embora isto implique em acréscimo no custo do 

produto. Uma boa adesão fibra/matriz também pode diminuir a razão e 

quantidade de água absorvida pelo compósito. Outro fator relevante quanto à 

utilização de fibras vegetais em compósitos poliméricos está associado à baixa 

temperatura de processamento, requerida para evitar a degradação das fibras 

lignocelulósicas que pode gerar emissões de voláteis e afetar as propriedades 

dos compósitos (Rowell, et al. 1996). 

A adesão entre carga/matriz é um dos principais fatores que 

caracterizam o comportamento físico e mecânico de um compósito (Theocaris, 

1985). A adesão inadequada entre as fases envolvidas pode provocar o início 

de falhas interfaciais, comprometendo o desempenho do compósito. A adesão 

depende da estrutura e da polaridade entre fibra e matriz (Alvarez, & Vázquez, 

2006). Em compósitos com matrizes poliméricas a falha deveria ocorrer na 
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matriz. Na prática, a adesão nunca é perfeita e o processo de ruptura é gerado 

na interface. Portanto, na maioria dos casos, a falha do polímero reforçado 

ocorre por cisalhamento na região interfacial. A falha ocorre em função de 

debilidade das ligações atômicas ou intermoleculares entre a superfície da 

matriz e a superfície do reforço (Alvarez, & Vázquez, 2006). 

Como a qualidade da interface matriz/reforço é muito significativa para 

aplicação das fibras como reforço em polímeros, diversos métodos de 

modificação físicos e químicos podem ser utilizados para otimizar essa 

interface. Cada um desses métodos de modificação apresenta eficiência 

diferente na adesão entre a fibra e a matriz (Bledzki, & Gassan, 1999). 

Métodos físicos de modificação das fibras vegetais tais como 

alongamento, calandragem, tratamentos térmicos e a produção de fios híbridos 

não alteram a composição química das fibras. Os tratamentos físicos 

modificam as propriedades estruturais e superficiais da fibra e deste modo 

influenciam a adesão mecânica fibra/matriz. Os principais tratamentos físicos 

empregam descarga elétrica (corona e plasma a frio) (Bledzki, et al. 1996).  

A modificação química de fibras vegetais pode ser utilizada para 

melhorar a compatibilidade entre o reforço e a matriz, a estabilidade 

dimensional, a baixa temperatura de degradação, a temperatura de 

processamento e a resistência à degradação biológica (Rowell, et al. 1996). 

Um dos métodos clássicos de modificação química da fibra celulósica é a 

mercerização, que consiste em um tratamento alcalino com a finalidade de 

remover cera e graxas da superfície das fibras, além de remover parcialmente 

a hemicelulose e a lignina, que são parcialmente solúveis em álcalis (Silva, 

2003). De acordo com dados reportados na literatura (Bledzki, & Gassan, 

1999), normalmente, os efeitos do tratamento alcalino de modificação 
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superficial da fibra nas propriedades da fibra natural dependem do tipo e da 

concentração da solução alcalina, como também da temperatura e do tempo 

empregado no tratamento. O tratamento alcalino tem sido muito empregado na 

modificação superficial das fibras devido ao baixo custo. No entanto, outros 

tratamentos superficiais das fibras celulósicas empregando isocianato, peróxido 

de dicumila ou benzoíla e permanganato também podem ser utilizados 

(Alvarez, & Vázquez, 2006). 

As matrizes termorrígidas apresentam um enorme potencial para a 

utilização com fibras vegetais, uma vez que, podem ser empregados métodos 

de processamento simples e de baixo custo, além de utilizar com vantagem, 

fibras contínuas sem a necessidade de alterações em procedimentos e/ou 

equipamentos de processamento. Estima-se que mais de três quartos de todas 

as matrizes de compósitos poliméricos sejam constituídas por polímeros 

termorrígidos (Matthews, & Rawlings, 1994; Frollini, & Paiva, 1999). 

O tratamento alcalino (mercerização) das fibras é uma das 

possibilidades de baixo custo (Frollini, et al. 2004). Os efeitos da mercerização 

como um tratamento para melhorar as propriedades mecânicas, especialmente 

a resistência à tração de fibras, tem sido extensivamente estudados.  

A definição de mercerização proposta pela ASTM D1696 considera 

este um processo no qual, fibras vegetais são submetidas a uma interação com 

solução aquosa de uma base forte, para produzir grande intumescimento, 

resultando em mudanças na estrutura, nas dimensões, na morfologia e nas 

propriedades mecânicas das fibras (Bledzki, & Gassan, 1999). 

Neste trabalho, a escolha pelo uso do processo alcalino para realizar o 

tratamento das fibras do epicarpo do coco babaçu, comparativamente aos 

demais métodos, foi decidida em virtude de o mesmo proporcionar, um 
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processo eficaz, simples e de baixo custo de aplicação e também por ser o 

método mais amplamente usado para a modificação da superfície da fibra na 

formação de compósitos poliméricos. Previamente ao tratamento alcalino foi 

determinada a composição química das fibras e em seguida as mesmas foram 

passadas por um processo de seleção em virtude da grande heterogeneidade 

de tamanhos e a presença de contaminações. Os teores de umidade e a 

densidade das fibras também foram determinados antes da realização do 

tratamento alcalino. Por fim, a morfologia das fibras do epicarpo de babaçu 

modificadas e não modificadas foi caracterizada por microscopia eletrônica de 

varredura. 
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2.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

2.2.1 Materiais 

2.2.1.1Carga 

A carga empregada foi a fibra do epicarpo do coco babaçu coletada no 

município de José de Freitas, Estado do Piauí.  

2.2.1.2 Hidróxido de Sódio 

A solução alcalina a 5% foi preparada a partir do hidróxido de sódio 

fabricado pela VETEC, com grau de pureza de 98%. 

2.2.1.3 Etanol 

O etanol hidratado comercial, com grau de pureza de 92,5% e 

fornecido pela empresa VETEC foi utilizado no procedimento para medição da 

densidade das fibras. 

2.2.2 Métodos 

2.2.2.1 Análise química da fibra do epicarpo do coco babaçu 

A composição química da fibra in natura do epicarpo do coco babaçu 

foi determinada segundo metodologia desenvolvida pelo grupo do Professor 

Jackson Rocha da Universidade Federal de Lorena (Gouveia, et al. 2009). 

2.2.2.2 Seleção das fibras 

Observando as amostras recebidas (Figura 2.1) pôde-se verificar a 

grande heterogeneidade de tamanho de fibra e da presença de contaminações. 

Em vista disso, procurou-se determinar um método que fosse mais adequado 

para retirada das contaminações e seleção das mesmas.  
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Figura 2.1: Fibras in natura evidenciando diferentes tamanhos e presença de contaminantes. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Inicialmente foi empregado o método de decantação das fibras por 

meio da utilização de soluções elaboradas com etanol comercial e água 

natural. Foram preparadas quatro soluções com os seguintes percentuais de 

etanol:  

 Água natural (0% etanol);  

 Etanol hidratado (100% etanol); 

 Solução de etanol a 50%; 

 Solução de etanol a 80%. 

As densidades das soluções foram medidas com um densímetro digital 

(Figura 2.2) da marca Anton Paar, modelo DMA 4500 M, em ambiente com 

temperatura controlada e mantida a 25,0 (±1,0) °C. 
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Figura 2.2: Densímetro digital da Anton Paar, com L.D. de 0,00001g/cm
3
 e com termômetro 

interno com precisão de ±0,01°C. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Após a determinação da melhor solução a ser empregada para auxiliar 

na seleção das fibras foram aplicadas diferentes técnicas de Operações 

Unitárias, dentre elas: agitação, decantação, levigação, filtração, secagem e 

classificação granulométrica. 

As fibras in natura foram colocadas dentro de um recipiente com a 

respectiva solução e em seguida foi realizada agitação manual intensa com o 

auxílio de um bastão de vidro, por aproximadamente 10 segundos, com o 

intuito de quebrar a tensão superficial do líquido, de forma que as fibras 

juntamente com algumas impurezas com densidade semelhante pudessem 

precipitar e separar-se das frações mais leves, como ilustrado na Figura 2.3. 
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(a)                                (b) 

Figura 2.3: Fibras em contato com água natural antes (a) e após (b) a agitação manual. Fonte: 
Arquivo pessoal. 

 

Uma vez decantadas as fibras, lavagens sucessivas dos decantados 

foram realizadas até que a solução se apresentasse límpida. Após a eliminação 

das impurezas menos densas, foi realizada a filtração do material decantado, 

em um tecido de algodão, sendo em seguida, as fibras (de diversos tamanhos) 

juntamente com os resíduos mais densos secos ao ar livre por 48 h. 

Seguindo com a etapa de seleção das fibras, foi realizado o 

peneiramento do material obtido nas etapas anteriormente realizadas em duas 

peneiras: primeiramente em # 20 (d = 850 m) e outra em # 30 (d = 600 m). 

Neste estudo, as fibras passantes pela # 30 foram selecionadas e os valores 

do comprimento médio encontrado foram de (6,03±2,06) mm, com diâmetro 

médio de (159,28 ±50,87) m, estabelecendo-se uma razão (l/d) = 38. 

Essas dimensões foram calculadas a partir de uma amostra 

representativa contendo quinhentas (500) fibras. Os procedimentos utilizados 

foram: 
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a) O comprimento foi medido com uso de um paquímetro digital Kig-Tools, 

com escala de 0-150 mm. 

b) Para medir os diâmetros das fibras utilizou-se uma câmera digital Sony 

W 200, acoplada a um microscópio Nikon, modelo Eclipse E 200, com 

objetiva de 4x, e um software de captura de imagens Leica Qwim D 

4000. 

2.2.2.3 Teor de umidade das fibras do epicarpo do coco babaçu 

O teor de umidade das fibras foi determinada por diferença de massa 

entre as fibras de epicarpo in natura e as fibras secas em estufa por 2 horas 

sob temperatura de 105 °C. As fibras retiradas da estufa foram acondicionadas 

em dessecador até atingirem a temperatura ambiente e em seguida foram 

pesadas. A determinação do teor de umidade das fibras de coco babaçu foi 

realizada em nove amostras. 

O cálculo do teor de umidade foi realizado de acordo com a equação 

abaixo: 

 

Onde: 

Mu = massa da amostra úmida, (g). 

MS = massa da amostra seca, (g). 

 

2.2.2.4 Densidade das fibras do epicarpo do coco babaçu 

O conhecimento da densidade da carga é fundamental para o cálculo 

da composição mássica dos componentes em um compósito. A densidade das 

fibras foi determinada por picnometria, que consiste na determinação da 

densidade aparente de materiais sólidos por meio da medição indireta da 

massa e do volume do sólido em balão volumétrico de fundo chato 

Eq.(2.1) 
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(picnômetro, Figura 2.4), tendo como referência um líquido de densidade 

conhecida, como por exemplo, o etanol empregado nesta metodologia. A 

determinação da densidade das fibras de coco babaçu, foi realizada em 

triplicata. 

 

Figura 2.4: Picnômetro utilizado na determinação da densidade das fibras. Fonte: Arquivo 
pessoal. 
 

O cálculo da densidade foi realizado empregando a equação abaixo:  

 

Onde:  

 m1= massa do picnômetro limpo e seco (g); 

 m2 = massa do picnômetro com o solvente (g); 

 m3 = massa do picnômetro com a fibra seca, aproximadamente 2 g de 

fibra; 

 m4 = massa do picnômetro com a fibra seca e o solvente (g); 

 S = densidade conhecida do solvente (0,8054 g/cm3); 

 FS = densidade aparente da fibra seca. 

Eq.(2.2) 
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2.2.2.5 Tratamento alcalino 

Com o objetivo de avaliar o efeito do tratamento alcalino na 

compatibilidade entre fibra e matriz foi realizada uma modificação química das 

fibras (hidrólise alcalina) com uma solução de NaOH a 5%, na proporção de 

1:4, ou seja, 100g de fibra para 400 mL da solução alcalina. Após breve 

agitação, as fibras foram mantidas em contato com a solução alcalina durante 4 

h, sob temperatura de 30º C. Decorrido o tempo, as fibras foram lavadas em 

água natural corrente e, até que a mesma apresentasse um pH neutro. Em 

seguida as fibras foram secas em estufa por 24 ha uma temperatura de 105ºC. 

Em alguns trabalhos realizados com tratamento alcalino, foram 

observados procedimentos distintos: 

De acordo com Mani, & Satyanarayana, (1990), citado por Santiago, & 

Selvan, (2007), fibras de bananeira, de coco (Cocos nucifera) e de sisal foram 

submetidas a tratamentos químicos utilizando-se soluções como as de γ-

metacriloxipropiltrimetoxissilano (MEMO), y-aminopropiltrietoxisilano (AMEO), 

alginato de sódio (NaAlg), e hidróxido de sódio (NaOH). Fibras tratadas e não 

tratadas foram testadas quanto às propriedades mecânicas. Verificou-se um 

aumento de 3-11%, na tensão de descolamento para todas as fibras tratadas, e 

aproximadamente 30% de aumento na resistência à tração. Foi verificado 

também um aumento de 9% no módulo de elasticidadedas fibras de coco 

tratadas com silanos e de 18% nas fibras de coco e de sisal tratadascom 

alginato de sódio (NaAlg). Nenhuma melhoria significativa foi observada nas 

fibras de bananeira após os tratamentos. 

Prasad, Pavitharan, & Rohatgi, (1983), submeteram a fibra do coco a 

tratamento alcalino com objetivo de melhorar a molhabilidade das fibras por 

resinas comercialmente disponíveis como poliéster. Os autores verificaram um 
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aumento de 15% na resistência a tração depois que as fibras foram embebidas 

em 5% de solução de NaOH a 28°C por 72 h, e um aumento de 90% da tensão 

de cisalhamento (apud Santiago, & Selvan, (2007). 

Franco, (2010), utilizou solução de hidróxido de sódio a 2,5 e 5%, à 

temperatura de 30°C, durante 4 horas para trabalhos com fibras de epicarpo do 

coco babaçu (Orbignya phalerata). Foi observado que o tratamento das fibras 

utilizando o maior teor foi mais eficiente, tendo em vista a retirada de lignina e 

hemicelulose, além de ceras e outras substâncias. 

O método praticado por Franco, 2010, foi o escolhido, uma vez que o 

autor desenvolveu a pesquisa com fibras de epicarpo do coco babaçu, cuja 

literatura é escassa e também pelo efeito positivo do tratamento alcalino com 

hidróxido de sódio com concentração de solução de 5% w/v. 

 

2.2.2.6Caracterização morfológica da fibra do epicarpo de babaçu 

A fibra do epicarpo de babaçu foi caracterizada por microscopia 

eletrônica de varredura, sendo analisadas as fibras sem tratamento e após o 

tratamento alcalino. As amostras foram recobertas por uma fina camada de 

ouro, utilizando voltagem de aceleração do feixe de elétron de 15 kV, em 

equipamento Shimadzu, modelo SSX-550. Estas análises foram realizadas no 

Laboratório de Caracterização de Materiais/ UFCG. 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

2.3.1 Análise química do epicarpo do coco babaçu 

Os teores de celulose, lignina e hemicelulose do epicarpo do coco 

babaçu são apresentados na Tabela 2.1. A análise química indica um teor de 

lignina total de 33,2%, valor abaixo da faixa esperada (38 a 51,3%). A 

caracterização química indicou que 66,3% do epicarpo do babaçu são 

formados por celulose e hemicelulose (Van Dam et al, 2004; Satyanarayana, 

Guimarães & Wypych, 2007). 

Tabela 2.1: Composição química do epicarpo do coco babaçu 
 

Epicarpo Massa (%) 

Celulose 30,2 ± 0,7 

Hemicelulose 36,1 ± 0,4 

Lignina 33,2 ± 0,1 

Cinzas 1,3 ± 0,2 
 

2.3.2 Seleção das fibras 

De acordo com o item 2.2.2.2, foram preparadas quatro soluções com 

diversos valores de densidade, com o objetivo de determinar a mais eficiente 

para separar as fibras das impurezas. Os valores das respectivas densidades 

são apresentados na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Densidade das soluções utilizadas na seleção das fibras 

Solução Densidade (g/cm3) Temperatura (°C) 

Água natural (0% etanol) 0,99564±0,00001 25,00±0,01 

Etanol hidratado (100% etanol) 0,80760±0,00001 25,00±0,01 

Solução de etanol a 80% 0,84433±0,00001 25,00±0,01 

Solução de etanol a 50% 0,91827±0,00001 25,00±0,01 

 

Para todas as soluções testadas, ficou evidenciada por meio da análise 

visual dos sistemas, que a solução contendo apenas água natural foi a mais 

eficiente quanto à separação das fibras dos demais resíduos. NaTabela 2.2, 
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observa-se redução da densidade da solução na medida em que o teor de 

etanol foi aumentando e como consequência dessa redução de densidade tem-

se uma menor eficiência de separação de impurezas como ilustrado Figura 2.5. 

Observa-se que as impurezas possuem densidades intermediárias às 

do etanol e a da água natural. Consequentemente, por ser mais barata, 

comparativamente às demais outras soluções, e ser mais abundante, a água 

natural foi à opção escolhida para o processo de separação utilizado. 

O registro de métodos de seleção (separação) de fibras do epicarpo do 

babaçu (Orbignya phalerata), não foi encontrado na literatura, dificultando 

qualquer comparação com outros trabalhos. 

 

 

Figura 2.5: Separação das fibras dos rejeitos por diferença de densidade. Fonte: Arquivo 
pessoal 

 

RESÍDUOS 
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2.3.3 Teor de umidade 

O teor de umidade da fibra do epicarpo do coco babaçu foi 

determinado através da secagem de uma amostra do material em estufa até a 

obtenção de peso constante, conforme descrito no item 2.2.2.3. 

A Tabela 2.3 apresenta os resultados da determinação das massas de 

amostras de fibras do epicarpo do coco babaçu e do teor de umidade das 

fibras. 

Tabela 2.3: Teor de umidade das fibras 

AMOSTRA Mu, (g) Ms (g) %umidade 

1 0,8482 0,7942 6,37 

2 1,6669 1,5517 6,91 

3 1,4371 1,3456 6,37 

4 1,3277 1,2417 6,48 

5 1,3537 1,2666 6,43 

6 1,3137 1,2303 6,35 

7 1,8081 1,6880 6,64 

8 1,2657 1,1828 6,55 

9 1,6819 1,5695 6,68 

MÉDIA  6,53 
 

O percentual de umidade, calculado através da equação 2.1 foi, em 

média 6,53%%. Era de se esperar, que o teor de umidade da fibra 

apresentasse valor abaixo de 3%, uma vez que este é o teor aceitável para se 

obter a etapa de processamento do compósito adequado, resultando em boa 

aparência e boas propriedades do produto final (Rodolfo, 2002). 

Outros autores relatam que o máximo teor de umidade admissível em 

uma fibra lignocelulósica para processamento em matrizes poliméricas é de 

difícil definição e pouco divulgado pelos detentores das principais tecnologias 
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de processamento, tais como as empresas Cincinnati Extrusion, Bausano 

Group, Kraus Maffei, Davis-Standard e Krupp, Werner & Pfleiderer. A depender 

da tecnologia utilizada para o processamento do compósito lignocelulósico 

polimérico, considera-se aceitável um teor de umidade máximo de 8% (Rider 

Jr., & Newton, 2002; Sehnal, 2002; Smutka, 2002). 

No geral, a presença de umidade na fibra lignocelulósica traz uma série 

de dificuldades no processamento do compósito, terminando por provocar uma 

série de defeitos superficiais no produto final. Sombatsompop, & 

Chaochanchaikul (2004), confirmaram esta última observação. 

2.3.4 Densidade das fibras 

Por meio da picnometria, a densidade aparente das fibras do epicarpo 

de babaçu foi determinada. Os resultados referentes a três medições são 

apresentados na Tabela 2.4, encontrando um valor médio de 1,29 g/cm3. 

Tabela 2.4: Densidade aparente das fibras 

m1 (g) m2 (g) m3 (g) m4 (g) 
S 

(g/cm3) 
FS 

(g/cm3) 

26,3218 51,7010 26,8456 51,9070 0,8054 1,33±0,03 

26,3218 51,7010 26,8698 51,9070 0,8054 1,28±0,03 

26,3218 51,7010 26,8778 51,9070 0,8054 1,27±0,03 

 Média 1,29±0,03 
  

Segundo as literaturas, Amim, (2006); Bismarck, Baltazar-Y-Jimenez, & 

Sarlkakis, (2006); Gassan. (2000), a densidade das cargas naturais, como 

algodão, sisal, juta e coco, fica em torno de 1,2 g/cm3, enquanto que 

Cavalcanti, (2006), apresentou o valor de 1,3 g/cm3 para a juta, valores estes 

próximos aos encontrados para o epicarpo do babaçu. Este valor é apenas 
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uma aproximação, já que não considera a variação da densidade em função da 

origem e idade das fibras. 

 

2.3.5 Caracterização: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

O objetivo principal de tratar a fibra do epicarpo de babaçu com NaOH, 

é a modificação da superfície das fibras por ativação através deste agente 

alcalino, onde se buscou um aumento das propriedades, principalmente 

mecânicas, conforme citam alguns autores em seus trabalhos Rout, et al. 

(2001). É através da modificação na superfície da fibra que se consegue 

promover uma melhor adesão com a matriz polimérica.  

Através da avaliação por microscopia eletrônica de varredura, pode-se 

discutir sobre a eficiência do processo de tratamento químico. Esta avaliação 

comparativa ilustra a fibra sem tratamento e a fibra depois do tratamento 

alcalino.  

A Figura 2.6 ilustra a fotomicrografia da seção longitudinal da fibra do 

epicarpo do coco babaçu in natura. Foi possível observar um aspecto irregular 

na superfície da fibra, e a presença de tilose. Segundo Santos, (2006), tilose é 

um revestimento de uma camada de cera composta por partículas aderidas à 

superfície da fibra. Também foi possível verificar que a superfície da fibra 

apresenta uma série de partículas globulares de aproximadamente 10 µm de 

diâmetro em espaços regulares da superfície da fibra (Prasad, Pavitharan, & 

Rohatgi, 1983).  
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Figura 2.6: Fotomicrografia da seção longitudinal da fibra do epicarpo do coco babaçu (x 200). 
 

Nas fotomicrografias da seção transversal da fibra não tratada (Figuras 

2.7 e 2.8), foi possível identificar o mesmo aspecto discutido anteriormente, ou 

seja, a presença das partículas de tiloses.  

 

Figura 2.7: Fotomicrografia da seção transversal da fibra do epicarpo de babaçu sem 
tratamento (x 300). 

Tiloses 

10 m 

Glóbulos 



 

44 
 

 

Figura 2.8: Fotomicrografia da seção transversal da fibra do epicarpo de babaçu sem 
tratamento (x 600). 

 

Com o tratamento alcalino nas fibras do epicarpo de babaçu, verifica-se 

a remoção mais eficiente das tiloses nas fibras, como observado nas 

fotomicrografias das Figuras 2.9 e 2.10. Neste caso, ocorreu alteração na 

morfologia, caracterizada pelos orifícios deixados pelas tiloses removidas. 

Observa-se também o fechamento e estreitamento das crateras, devido ao 

empacotamento de material mais denso. 

 

Figura 2.9: Fotomicrografia da seção transversal da fibra do epicarpo de babaçu após 
tratamento alcalino (x 300). 
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Figura 2.10: Fotomicrografia da seção transversal da fibra do epicarpo de babaçu após 
tratamento alcalino (x 200). 
 

 

As micrografias da superfície das fibras de epicarpo de babaçu sem 

tratamento e tratada, mostradas nas Figuras 2.6 a 2.10, sugerem que o 

tratamento alcalino aumentou a rugosidade das fibras e das zonas de 

ancoragem, provavelmente devido à retirada da hemicelulose e lignina. A 

eliminação da camada superficial aumenta a área de contato pela exposição 

das fibrilas (reentrâncias) e marcas globulares (saliências) que contribui para 

aumento da adesão matriz/fibra.  

O tratamento alcalino em solução aquosa de NaOH, um dos métodos 

químicos mais usados para as diversas fibras vegetais, remove cadeias de 

material fracamente ligado e grupos de baixa massa molecular, resultando no 

aumento da rugosidade superficial e consequentemente aumenta a área ativa 

(Moraes, et al. 2008).  

O rompimento da ligação de hidrogênio no grupo OH presente na fibra, 

aumenta a rugosidade superficial. Esse tratamento remove ainda, cera, óleos 

que recobrem a superfície externa da fibra. Embora aumente a adesão com 

matriz polimérica, o tratamento alcalino pode levar a redução da resistência 
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mecânica da fibra se for muito severo e, por conseguinte dos compósitos 

(Towo, et al. 2005).  

Em geral, as micrografias indicam que o tratamento alcalino afetou a 

estrutura das fibras, uma vez que, as fibras in natura apresentam um aspecto 

mais áspero, e ao passarem pela maceração, com o hidróxido de sódio, 

mostraram-se mais macias. 
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2.4 CONCLUSÕES 

No presente estudo foram aplicadas diferentes técnicas de separação 

de fibras do epicarpo do coco babaçu, tendo o método de separação por 

densidade em água o mais adequado e de maior eficiência quando comparado 

com as demais soluções. Etapa complementar foi empregada na classificação 

das fibras, como o processo de peneiramento. 

Por microscopia eletrônica de varredura verificou-se a remoção de 

camadas de ceras, impurezas na superfície da fibra e tiloses. Com o 

tratamento alcalino ainda foi possível observar o fechamento e estreitamento 

das crateras, devido ao empacotamento de material mais denso. 
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Compósitos a Base de Resina Termofixa e Orbignya phalerata 

(Coco Babaçu): Avaliação das Propriedades Mecânicas, 
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3.1 INTRODUÇÃO 

Pesquisas na área de compósitos com fibras vegetais vêm sendo 

desenvolvidas com maior frequência ao longo dos últimos anos, sobretudo por 

questões ambientais. A abertura do mercado, principalmente do setor 

automobilístico, aponta para a substituição de aditivos sintéticos por reforços 

naturais. A Volkswagen, por exemplo, utiliza fibras de curauá na linha de 

montagem do Fox e Polo (Volkswagen, 2012). Características como baixa 

densidade e abrasividade, propriedades mecânicas superiores e custo 

reduzido, são as mais buscadas nesses compósitos (Ramires, et al. 2010; 

Gauder, Graeff-Hönninger, & Claupein, 2011). Matrizes termorrígidas 

apresentam um enorme potencial para a utilização das fibras vegetais, 

podendo ser empregados métodos de processamento bastante simples e de 

baixo custo, além de utilizar de maneira vantajosa, fibras contínuas, sem a 

necessidade de promover alterações nos procedimentos e/ou equipamentos de 

processamento (Matthews, & Rawlings, 1999; Paiva, & Frollini, 1999). Um 

obstáculo a ser considerado na aplicação de compósitos a base de fibras 

vegetais é a alta absorção de umidade das fibras que pode afetar a interface 

fibra/matriz e facilitar a propagação de trincas na matriz durante a solicitação 

mecânica (Rouison, et al. 2005; Wang, Sain, & Cooper, 2005). 

A adesão fibra/matriz é um dos aspectos essenciais para o 

desenvolvimento de compósitos de fibras vegetais, além do teor e da 

orientação de fibras. Tratamentos das fibras são comumente realizados com o 

objetivo de melhorar o desempenho fibra/matriz. Modificação por silanização, o 

tratamento alcalino, a acetilação, o tratamento por enzimas e a modificação 

superficial por plasma compõem os tratamentos mais empregados (Faruk, et al. 

2012). Contudo, o inchamento excessivo e consequentemente a 
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desestruturação da fibra podem ocorrer quando tratamentos químicos 

inadequados são aplicados (Baley, et al. 2006). No presente estudo foi aplicado 

o tratamento alcalino as fibras do epicarpo do coco babaçu com base em 

diversos trabalhos científicos que relataram a eficiência do respectivo 

tratamento em fibras vegetais, ao promover uma maior rugosidade da 

superfície da fibra, melhorando a aderência mecânica entre fibra e matriz e por 

ser, neste momento, a alternativa mais viável (Iozzi, et al. 2010). Outro fator 

relevante na produção de compósitos poliméricos com fibras vegetais diz 

respeito à exposição em ambientes úmidos. O teor de umidade das fibras pode 

causar variações de propriedades dos compósitos, em especial propriedades 

mecânicas, levando a degradação e falhas. 

Santafé Júnior, et al. (2010), estudaram o efeito da incorporação de até 

40% em volume de fibras longas de coco verde longas e alinhadas nas 

propriedades mecânicas e na morfologia de compósitos a base de poliéster 

insaturado após realização de uma etapa de pós-cura a 60°C durante 4 horas. 

Os resultados indicaram que a incorporação de fibras de coco não elevou 

valores de resistência à tração e da rigidez dos compósitos, com exceção do 

discreto aumento observado para teores de 10 e 40% de fibra. Aumentos mais 

significativos para o módulo de elasticidade foram obtidos para o percentual de 

40% fibra. Os autores atribuiram o baixo desempenho mecânico a interface 

fraca entre fibra/matriz. 

Segundo Bessadok, et al. (2009), que avaliaram compósitos de 

poliéster insaturado e 10% de fibras de grama Alfa (Stipatenacissima) – uma 

gramínea amplamente distribuída em regiões semi-áridas e áridas, no noroeste 

da África e sul da Espanha, tratadas com diferentes soluções, tais como, 

anidrido maleico (MA), anidrido acético (Ac), ácido acrílico (AA) e estireno (S), 
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observaram que a adesão fibra/matriz e região de interface desempenham 

papéis importantes nas propriedades mecânicas dos compósitos, sobretudo no 

nível de sorção de água. Neste estudo, foi observado que os diferentes 

tratamentos químicos citados promoveram modificações não apenas na 

natureza química, mas também na morfologia superficial das fibras. Os 

tratamentos químicos levaram à diminuição da absorção de água nos 

compósitos, de forma significativa, com o tratamento com o estireno (S).  

Monteiro, et al. (2006a), avaliaram as propriedades de compósitos de 

matriz poliéster reforçada com até 30% em peso de fibras contínuas e 

alinhadas de curauá. Os resultados indicaram que compósitos fabricados com 

fibras contínuas e alinhadas na matriz de poliéster apresentaram resistência à 

flexão superior a de outros compósitos poliméricos reforçados com fibras 

lignocelulósicas. As características compactas e alinhadas das fibrilas que 

formam cada fibra de curauá contribuem para uma maior aderência da resina 

de poliéster que efetivamente participam na transferência dos esforços da 

matriz e, consequentemente, para o aumento da resistência do compósito.  

Em outro estudo Monteiro, et al. (2006b), avaliaram as características 

da interface fibra/matriz em compósitos de poliéster reforçado com fibra de 

coco por meio de medidas da tensão interfacial de cisalhamento e também 

análise microestrutural da área de contato fibra de coco/resina poliéster. Os 

autores concluíram que a rugosidade superficial das fibras de coco ajuda na 

adesão da resina durante o processo de cura e assim melhora a tensão 

interfacial, acarretando melhor resistência mecânica do compósito. Em 

contrapartida, as saliências são pontos de concentração de tensões e com 

isso, facilita a separação das fibrilas que constituem o feixe que forma uma 

fibra lignocelulósica do coco e gera desta forma, trincas longitudinais. Isto 
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contribui para diminuir a tensão na interface fibra de coco/matriz de poliéster e, 

consequentemente, reduzir a resistência mecânica do compósito. 

Dhakal, Zhang, & Richardson, (2007), estudaram o efeito da absorção 

de água em compósitos a base de poliéster insaturado com fibras de cânhamo 

nas propriedades mecânicas. Paralelamente a análise do efeito da absorção de 

água, a variação da temperatura de exposição das amostras também foi 

avaliada. Os resultados indicaram que o aumento do teor de fibras promove o 

aumento da absorção de água dos compósitos, sendo o aumento de absorção 

também influenciado pela elevação da temperatura. Sob temperatura mais alta, 

todos os compósitos apresentaram a tendência de atingir o patamar de 

saturação de água mais rapidamente. Por microscopia eletrônica de varredura, 

ficou evidenciada a ação das moléculas de água como um dos agentes 

responsáveis pelo ataque à interface entre fibra/matriz, promovendo o 

descolamento das fibras. As propriedades mecânicas em geral, foram 

reduzidas como efeito da absorção de água. A esse comportamento, os 

autores atribuíram a formação de ligação de hidrogênio entre as moléculas de 

água e de celulose. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento dos compósitos a 

base de epicarpo do coco babaçu, em teores de 5, 7,5 e 10%, sob ensaios de 

resistência à tração e impacto, como também a morfologia por microscopia 

eletrônica de varredura e o percentual de água absorvida ao longo do tempo. 

Todos os compósitos avaliados foram preparados com fibras in natura e tratada 

com solução alcalina de NaOH a 5%. 
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3.2 PROCEDIMENTOEXPERIMENTAL 
 
 
3.2.1 Materiais 
 
3.2.1.1 Matriz polimérica 
 

Foi utilizada como matriz polimérica, a resina poliéster fabricada pela 

Deck Solda, que segundo ficha técnica do fabricante é do tipo insaturada, 

ortoftálica, rígida, totalmente polimerizável, apresentando baixa reatividade e 

viscosidade, sendo pré-acelerada.  

3.2.1.2 Carga 

 A carga utilizada foi a fibra do epicarpo do coco babaçu coletada no 

município de José de Freitas, do Estado do Piauí. 

3.2.1.3 Catalisador 

O agente catalisador usado foi o Peróxido de metil-etil cetona (MEK), 

fornecido pela Deck Solda juntamente com a resina. 

3.2.1.4Hidróxido de sódio 
 

A solução alcalina a 5% foi preparada a partir do hidróxido de sódio 

fabricado pela VETEC, com grau de pureza de 98%. 

 
3.2.2 Métodos 
 
3.2.2.1 Tratamento alcalino das fibras 
 

Com o objetivo de avaliar o efeito do tratamento alcalino na 

compatibilidade entre fibra e matriz foi realizada uma modificação química das 

fibras (hidrólise alcalina) com uma solução de NaOH a 5%, na proporção de 

1:4, ou seja, 100g de fibra para 400 mL da solução alcalina. Após breve 

agitação, as fibras foram mantidas em contato com a solução alcalina durante 4 

h, sob temperatura de 30º C. Decorrido o tempo, as fibras foram lavadas em 
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água natural corrente e, até que a mesma apresentasse um pH neutro. Em 

seguida as fibras foram secas em estufa por 24 ha uma temperatura de 105ºC. 

Em alguns trabalhos realizados com tratamento alcalino, foram 

observados procedimentos distintos: 

De acordo com Mani, & Satyanarayana, (1990), citado por Santiago, & 

Selvan, (2007), fibras de bananeira, de coco (Cocos nucifera) e de sisal foram 

submetidas a tratamentos químicos utilizando-se soluções como as de γ-

metacriloxipropiltrimetoxissilano (MEMO), y-aminopropiltrietoxisilano (AMEO), 

alginato de sódio (NaAlg), e hidróxido de sódio (NaOH). Fibras tratadas e não 

tratadas foram testadas quanto às propriedades mecânicas. Verificou-se um 

aumento de 3-11%, na tensão de descolamento para todas as fibras tratadas, e 

aproximadamente 30% de aumento na resistência à tração. Foi verificado 

também um aumento de 9% no módulo de elasticidade das fibras de coco 

tratadas com silanos e de 18% nas fibras de coco e de sisal tratadas com 

alginato de sódio (NaAlg). Nenhuma melhoria significativa foi observada nas 

fibras de bananeira após os tratamentos. 

Prasad, Pavitharan, & Rohatgi, (1983), submeteram a fibra do coco a 

tratamento alcalino com objetivo de melhorar a molhabilidade das fibras por 

resinas comercialmente disponíveis como poliéster. Os autores verificaram um 

aumento de 15% na resistência a tração depois que as fibras foram embebidas 

em 5% de solução de NaOH a 28°C por 72 h, e um aumento de 90% da tensão 

de cisalhamento(apud Santiago, & Selvan, (2007). 

Franco, (2010), utilizou solução de hidróxido de sódio a 2,5 e 5%, à 

temperatura de 30°C, durante 4 horas para trabalhos com fibras de epicarpo do 

coco babaçu (Orbignya phalerata). Foi observado que o tratamento das fibras 
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utilizando o maior teor foi mais eficiente, tendo em vista a retirada de lignina e 

hemicelulose, além de ceras e outras substâncias. 

O método praticado por Franco, 2010, foi o escolhido, uma vez que o 

autor desenvolveu a pesquisa com fibras de epicarpo do coco babaçu, cuja 

literatura é escassa e também pelo efeito positivo do tratamento alcalino com 

hidróxido de sódio com concentração de solução de 5% w/v. 

 
3.2.2.2 Preparação dos compósitos 
 

Com base nos resultados obtidos na determinação da densidade das 

fibras, apresentados no Capítulo 2, e de acordo com as propriedades da resina 

indicadas pelo fabricante, foram calculadas as massas a serem empregadas na 

confecção das placas de forma a serem obtidos compósitos contendo 5, 7,5 e 

10% de reforço fibroso, com e sem tratamento alcalino.  

Inicialmente foram realizadas tentativas para a confecção de placas de 

compósitos com teores de fibra superiores a 10%, tais como, 12,5% e 15%. 

Entretanto, os resultados obtidos com essas misturas não foram 

adequadamente satisfatórios devido à dificuldade de homogeneização da carga 

na matriz. 

O cálculo das massas das placas do compósito foi realizado por meio 

da seguinte equação: 

 

Onde: 

 m= Massa específica média da placa (g/cm3); 

 %FS = Porcentagem em massa da fibra seca; 

 FS = Massa específica média da fibra seca (1,30 g/cm3); 

 %Res = Porcentagem da matriz polimérica; 

Eq.(3.1) 
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 Res = Massa específica da matriz polimérica (1,10 g/cm3). 

 

Os compósitos foram produzidos pelo método handlayup em moldes 

com dimensões 200 x 150 x 3,0 mm e volume de 90 cm3; 170 x 140 x 3,0 mm, 

com volume de 71,4 cm3. 

As fibras foram adicionadas à resina previamente misturada ao 

catalisador na proporção de 1% w/w, com o auxílio de bastão de vidro. 

Concluída a homogeneização, a mistura foi vertida sobre o molde polido e 

encerado. Após 24 horas foi efetuada a desmoldagem das placas e 

confeccionados os corpos de prova para ensaios de tração, impacto e sorção 

de água segundo normas ASTM D3039, ASTM D256 e ASTM D570, 

respectivamente. 

A Figura 3.1, ilustra, a dispersão das fibras em corpos de prova 

confeccionados para o ensaio de tração. 

 

5%                        7,5%              10% 
 
Figura 3.1: Dispersão das fibras em corpos de prova para o ensaio de tração. Fonte: Arquivo 
pessoal. 
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3.2.2.3 Ensaios mecânicos 
 
3.2.2.3.1 Resistência à tração 
 

Os ensaios foram realizados com base na norma ASTM D3039, em 

uma máquina de ensaios mecânicos, marca Lloyd, modelo LR 10K, com 

velocidade de carregamento de 5,0 mm min-1 e pré-tensão de 1 kgf. 

3.2.2.3.2 Resistência ao impacto 

O ensaio método Izod sem entalhe foi realizado em um aparelho de 

impacto Resil, modelo 5,5, com martelo de 2,75 J, sob temperatura ambiente 

de 22°C, conforme a norma ASTM D256. 

Os testes mecânicos foram realizados no Laboratório de 

Caracterização de Materiais da Universidade Federal de Campina Grande/PB. 

Foram analisados 8 (oito) corpos de prova para cada composição. 

 
3.2.2.4 Ensaio de sorção de água 
 
 

Os compósitos confeccionados com fibras do epicarpo do coco babaçu 

in natura e tratadas em meio alcalino foram devidamente seladas com resina 

nas extremidades e avaliados quanto à capacidade de sorção de água por 

imersão longa até saturação, segundo a Norma ASTM D 570. Cinco corpos de 

prova de impacto com espessura média de 3,2 mm foram utilizados para cada 

composição dos compósitos e matriz polimérica. As amostras foram imersas 

em recipiente plástico contendo água destilada à temperatura ambiente (Figura 

3.2). Inicialmente as pesagens foram feitas em intervalos de 30 minutos, por 18 

horas ininterruptas, de acordo com procedimento pré-estabelecido. Na 

sequência, as pesagens foram feitas a cada 24 horas, perfazendo um tempo 

total de 805 horas de teste. Em todas as medições as amostras foram retiradas 
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da água e colocadas sobre papel seco e de baixa absorção, para retirada do 

excesso de água, e, imediatamente, pesadas em balança analítica. 

O percentual de absorção de água foi determinado segundo a 

equação: 

 

   

Onde:  

Pu é a massa da amostra úmida, e, 

Ps é massa da amostra seca. 

 

Figura 3.2: Recipientes contendo as amostras com água destilada. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3.2.2.5 Caracterização estrutural dos compósitos 

3.2.2.5.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

As superfícies de fratura dos compósitos após ensaio de resistência ao 

impacto foram observadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). As 

amostras foram recobertas por uma fina camada de ouro, utilizando voltagem 

Eq. (3.2) 
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de aceleração do feixe de elétron de 15 kV, em equipamento Shimadzu, 

modelo SSX-550. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Caracterização de Materiais/ UFCG. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.3.1 Propriedades Mecânicas 
 

As Figuras 3.3 e 3.4 apresentam o efeito do teor de fibras de epicarpo 

(5; 7,5 e 10%) e do tratamento alcalino das fibras no comportamento mecânico 

dos compósitos. Nas legendas, a sigla ST indica compósitos contendo fibras 

sem tratamento e CT compósitos contendo fibras submetidas a tratamento 

alcalino. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(a) (b) 
 
Figura 3.3: Propriedades mecânicas dos compósitos: (a) módulo de elasticidade e (b) 
resistência à tração. 

 

De uma maneira geral, pode-se observar que a presença de fibras de 

epicarpo tendeu a elevar a rigidez dos compósitos, independentemente de as 

fibras terem recebido tratamento alcalino. 

A literatura relata que o tratamento alcalino das fibras implica em uma 

maior interação entre a fibra e a matriz polimérica, refletindo em uma maior 

transferência de esforço, elevando consequentemente, as propriedades 

mecânicas. Outros fatores relacionados com o tratamento químico são o tempo 

de exposição das fibras ao meio alcalino, concentração da solução e 
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temperatura. Tratamentos mais severos podem propiciar uma maior 

desfibrilação, comprometendo a eficiência das fibras no reforço dos 

compósitos, como verificado por Ray, Sarkar, & Bose, (2002), ao avaliarem o 

efeito dos tempos de 4 e 8h no tratamento das fibras de juta com solução de 

hidróxido de sódio a 5% sob temperatura de 60°C. Os autores observaram o 

aumento na resistência à tração e no módulo de elasticidade dos compósitos 

para as fibras tratadas durante um maior intervalo de tempo. 

Na condição utilizada nesse trabalho, o tratamento não refletiu em 

ganhos significativos para o módulo de elasticidade, como também o aumento 

do teor de fibras não promoveu variações consideráveis. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Angrizani, et al. (2006), ao avaliarem o efeito do 

tratamento alcalino nas propriedades de compósitos a base de resina poliéster 

e fibra de sisal. 

 

(a)      (b) 

 
Figura 3.4: Propriedades mecânicas dos compósitos: (a) alongamento na ruptura, e, (b) 
resistência ao impacto. 
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As propriedades de resistência à tração (Figura 3.3b) e alongamento 

na ruptura (Figura 3.4a), para as amostras confeccionadas com fibras tratadas, 

foram ligeiramente superiores às obtidas para os compósitos sem o tratamento 

alcalino. O tratamento alcalino promove a formação de sítios polares, devido à 

ligação dos grupos hidroxila, facilitando a adesão da resina na superfície da 

fibra (Frollini, et al. 2004). O tratamento alcalino também pode levar ao 

enfraquecimento do reforço vegetal por remover camadas superficiais da fibra 

(Rowell, et al. 2000). 

Os compósitos confeccionados com 10% de fibras apresentaram 

alongamento na ruptura inferior aos demais, fato que pode ser atribuído à 

dificuldade de dispersão das fibras no momento da mistura e de distribuição ao 

longo do molde, levando a formação de regiões com pobre homogeneidade. 

Segundo Marcovich, et al. (2001), a diminuição no alongamento em 

relação à resina sem reforço sugere bom nível de compatibilidade interfacial 

entre a resina e as partículas de madeira, independente do tratamento. 

Os resultados de resistência ao impacto, apresentados na Figura 3.4b, 

indicam queda na resistência dos compósitos à medida que mais fibras são 

inseridas e que o tratamento químico realizado não levou a mudanças no 

comportamento. Os resultados, segundo Angrizani, et al. (2006), deveriam 

expressar que o tratamento químico das fibras causa uma maior interação 

entre a fibra e a matriz polimérica o que refletiria em uma transferência de 

esforço da matriz que é mais frágil ao impacto. Entretanto, deve-se analisar 

ainda que a queda nos valores de resistência nos compósitos com fibra tratada 

com NaOH pode ser atribuída a um possível enfraquecimento da fibra, que 

modificou a estrutura da fibra, causando fragilidade. Outro aspecto seria o 

volume de fibras empregado ter sido insuficiente para causar maiores efeitos 
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nas propriedades mecânicas. Comportamento semelhante foi observado por 

Santafé, et al. (2010), para teores de fibras de coco até 30%. Para os 

compósitos com 40% de reforço, quantidade de fibras de coco atua como uma 

barreira eficaz para combater a propagação e melhora o desempenho na 

resistência a tração dos compósitos. 

Pires, et al. (2012), obtiveram resultados semelhantes ao 

desenvolverem compósitos a base de fibras de juta submetidas a tratamento 

alcalino com solução de NaOH a 5% e resina epóxi. 

Andrade, & Nóbrega (2009), avaliaram o efeito da fibra de babaçu nas 

propriedades mecânicas de compósitos de poliéster. Os autores relataram 

aumentos nas propriedades de resistência à tração dos compósitos para teores 

acima de 38% de fibras, as propriedades mecânicas em impacto e o módulo de 

elasticidade dos compósitos reforçados com fibras de babaçu aumentaram com 

o teor de fibras empregadas, o que foi associado à boa adesão fibra-matriz 

elevando a tenacidade do compósito. Os resultados obtidos corroboram com a 

literatura em relação à existência de um volume crítico de fibras que atuam 

como reforço no compósito. 
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3.3.2 Sorção de Água 

 A Figura 3.5 a 3.7 ilustram a cinética de sorção de água dos compósitos 

e da matriz polimérica pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Cinética de absorção de água para os compósitos contendo 5% de fibras sem 
tratamento e com tratamento alcalino. 

 

Figura 3.6: Cinética de absorção de água para os compósitos contendo 7,5 % de fibras sem 
tratamento e com tratamento alcalino. 
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Figura 3.7: Cinética de absorção de água para os compósitos contendo 10% de fibras 
sem tratamento e com tratamento alcalino. 

 

De uma maneira geral os compósitos apresentaram uma maior 

absorção de umidade quando comparados a matriz polimérica pura. Resultado 

esperado uma vez que a resina poliéster tem caráter hidrofóbico e as fibras, 

apresentando hidroxilas na celulose e hemicelulose (maior responsável pela 

absorção de umidade na fibra), aumentam a capacidade de absorção de água 

no compósito. Com o tratamento alcalino com hidróxido de sódio (NaOH) a 

propriedade hidrofílica da fibra é reduzida pela dissolução da hemicelulose e 

diminuição da capacidade de formação de pontes de hidrogênio (Dittenber, & 

Ganga Rao, 2012). Fraca adesão entre as fibras e a matriz polimérica gera 

espaços vazios em torno das fibras que leva a uma maior absorção de água 

(Hamid, AbGhani, & Ahmad, 2012). Compósitos com fibras vegetais absorvem 

água por ligações de hidrogênio entre a água e os grupos hidrofílicos presentes 

nas fibras, dissolução da água na matriz e em seu volume livre. Trincas 

existentes na estrutura podem ainda servir como alojamento para moléculas de 

água. A Figura 3.8 ilustra o mecanismo de absorção de água em compósitos. 
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Figura 3.8: Mecanismo de absorção de água em compósitos de fibras vegetais. Adaptado de 
Azwa, et al.2013). 

 

A maneira que os materiais compósitos absorvem água depende de 

vários fatores tais como a temperatura, a fração de volume de fibras, a 

orientação de reforço, a área de superfície exposta, e proteção de superfície.  

 

3.3.3 Caracterização estrutural 
 

As Figuras 3.9 e 3.10 ilustram as superfícies de fratura de todos os 

compósitos com fibras in natura e após tratamento. 

 

(a)                                                                                 (b) 

Interface  

Interface  
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(c) 

Figura 3.9: Superfícies de fratura dos compósitos com epicarpo in natura: (a) 5%; (b) 7,5% e 
(c) 10%. 

 

Para todos com compósitos avaliados foi possível observar a quebra 

da fibra devido ao esforço mecânico do ensaio e a fraca adesão entre fibra e 

matriz como indicado pelo deslocamento sofrido pela fibra, acarretando em 

menor contato entre reforço e matriz, dificultando a tranferência de tensão 

durante o esforço e aumento a possibilidade de moléculasde água serem 

alojadas nessas microfissuras e elevando os níveis de absorção de água, como 

observado anteriormente.  

O tratamento alcalino das fibras promoveu maior adesão entre fibra e 

matriz, como pode ser observada na Figura 3.10 (a), onde as fibras do epicarpo 

encontram-se impregnada com a resina nas regiões das reentrâncias reveladas 

com o tratamento químico e tendo suas cavidades preenchidas. Ainda foi 

possível detectar uma fraca interface entre fibra e matriz, ao redor das fibras, 

corroborando com os resultados obtidos para as propriedades mecânicas, o 

tratamento alcalino aplicado não foi suficientemente forte para refletir, por 

exemplo, em aumentos de propriedades, mas em reduções da resistência ao 

impacto. 

Interface  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 3.10: Superfícies de fratura dos compósitos com epicarpo tratado com NaOH: (a) 5%; 
(b) 7,5% e (c) 10% 

Interface  

Interface  
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3.4 CONCLUSÕES 

A adição das fibras do epicarpo de coco babaçu a uma matriz 

polimérica termofixa, elevou o módulo de elasticidade dos compósitos 

discretamente e promoveu a redução das demais propriedades, comparadas 

às da matriz pura, independente do teor de fibras ou tratamento químico. 

A cinética de absorção de água apresentou maiores níveis para 

compósitos com elevado teor de reforço fibroso, sendo maiores taxas de 

absorção sido observadas nas primeiras horas do teste. Fibras tratadas 

reduziram o teor de água absorvido pelo compósito. 

A morfologia das superfícies de fraturas indicou uma fraca interface 

para os compósitos com fibras in natura e o tratamento alcalino auxilia na 

formação de uma maior interação entre fibra e matriz, mas não sendo 

suficientemente forte nas condições aplicadas. 
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