
    

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE FIBRAS NATURAIS 

AGLUTINADAS COM RESINA EPÓXI, PARA FABRICAÇÃO 

DE UMA COBERTURA CENTRAL DO PORTA-MALAS DE 

UM AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Roney Amarante Braga 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2010 



    

Roney Amarante Braga 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE FIBRAS NATURAIS 

AGLUTINADAS COM RESINA EPÓXI, PARA FABRICAÇÃO 

DE UMA COBERTURA CENTRAL DO PORTA-MALAS DE 

UM AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS. 
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mecânica da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, como requisito parcial para obtenção 

do título de Mestre em Engenharia Mecânica. 

 

Orientador: Prof. Dr. Perrin Smith Neto 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2010 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA CATALOGRÁFICA 

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
 

 
               Braga, Roney Amarante 
B813a       Análise da utilização de fibras naturais aglutinadas com resina epóxi, para 

fabricação de uma cobertura central do porta-malas de um automóvel de 
passageiros. / Roney Amarante Braga. Belo Horizonte, 2010. 

                       188. f.: il.  
                        
                       Orientador: Perrin Smith Neto 
                       Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  
                  Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. 
                        
                        1. Fibras. 2. Sisal. 3. Juta . 4. Automóveis. I. Smith Neto, Perrin. II. Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica. III. Título. 

                       

                                                                                  CDU: 629.6:677.13
 

 

 

 

 

 



    

Roney Amarante Braga 

 

 

 

ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE FIBRAS NATURAIS 

AGLUTINADAS COM RESINA EPÓXI, PARA FABRICAÇÃO 

DE UMA COBERTURA CENTRAL DO PORTA-MALAS DE 

UM AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS. 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mecânica da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, como requisito parcial para obtenção 

do título de Mestre em Engenharia Mecânica. 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Perrin Smith Neto 

Orientador - PUC Minas 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Américo Almeida Magalhães Júnior 

PUC Minas 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Roberto Cetlin 

UFMG 

 

Belo Horizonte, 15 de Junho de 2010 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Edgard e Marlene, minha 

esposa Luciene e minha filha Marina, pelo 

incentivo e carinho dedicados. Sem eles, nada 

disto seria possível e teria importância. 



    

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Fiat Automóveis S. A., pela oportunidade de realização do curso de Mestrado. 

 

Ao Sr. Natal Colli da Engenharia do Produto / Teardown da Fiat Automoveis S. A. 

pelo incentivo e disponibilidade de tempo para a realização do trabalho. 

 

Aos profissionais do Engenharia do Produto / Teardown da Fiat Automoveis S. A., 

que de diversas formas ajudaram na realização deste trabalho. 

 

Ao Sr. Celso Morassi e aos profissionais do Centro de Construção de Protótipos da 

Fiat Automóveis S. A. pelo empenho na construção do molde em fibra de vidro e resina 

poliéster, utilizado para a experiência da laminação das peças em fibra de Juta e Sisal. 

 

A Engenharia de Materiais e Aplicações da Fiat automóveis S.A. e de modo especial 

aos profissionais Paulo Roberto C. Carvalho Filho, Ronaldo Ávila, Marcello Dumont e Célio 

Santos, que de várias formas participaram na laminação das peças em fibra de Juta e Sisal 

aglutinadas com resina epóxi. 

 

A Engenharia de Materiais e Aplicações da Fiat automóveis S.A. e de modo especial 

aos profissionais Dênio Oliveira e Filipe Dias, que de várias formas participaram nos testes 

laboratoriais de tração e flexão. 

 

A Experimentação Carroceria da Fiat Automóveis S.A. e de modo especial aos Srs. 

Aldo Fonseca e Roberto Santana, que muito colaboraram nos testes experimentais da 

cobertura central do porta-malas em fibra de Juta aglutinada com resina epóxi. 

 

Ao orientador, Professor Dr. Eng. Perrin Smith Neto, pela disponibilidade, incentivo e 

orientação que proporcionaram grande aprendizado. 

 

Aos professores do programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e à 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais pelo aprendizado proporcionado. 

 



    

Aos funcionários da PUC-MG, que sempre deram o suporte necessário, em especial a 

Sra. Valéria pela colaboração e presteza. 

 

Aos meus pais Edgard e Marlene, que sempre estiveram presentes e contribuíram de 

forma importante durante toda a minha formação pessoal e profissional, dando-me apoio 

incondicional em todas as decisões que tomei em minha vida. 

 

Em especial à minha esposa Luciene e minha filha Marina, pelo tempo de convívio 

furtado e pela total paciência, carinho, companheirismo, apoio e amor dedicados durante todo 

o decorrer desta importante etapa de formação da minha vida. 

 

A todos aqueles que de uma forma direta ou indireta, contribuíram de alguma maneira 

para a realização desta obra. 

 

 

 

 

 

A todos, 

 

 

 

 

 

Meus sinceros agradecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Algo só é impossível até que alguém duvide 

e acabe provando o contrário. ” 

 

Albert Einstein 



    

RESUMO 

 

 

 Atualmente, a indústria do automóvel está muito pressionada a reduzir o peso dos 

componentes dos seus veículos, e consequentemente os consumos energéticos. O conceito do 

eco design ou desenvolvimento sustentável ganhou uma importância vital, principalmente 

devido à escassez de matéria-prima e aos problemas resultantes da degradação ambiental, o 

que resulta cada vez mais na tentativa de incorporar nos produtos atuais existentes no 

mercado, materiais de baixo impacto ambiental e de grande abundância na natureza. A 

utilização de fibras vegetais como material de reforço, ou mesmo como matéria prima 

principal na substituição de produtos derivados do petróleo, tem despertado interesse de 

empresas e pesquisadores de diversos ramos de atuação em resposta a preservação ambiental. 

O uso de recursos vegetais para produção de materiais é uma alternativa renovável, 

biodegradável e de baixo custo. E ainda, as fibras vegetais não são abrasivas a equipamentos 

de processo e geram compósitos com boa reciclabilidade. A presente dissertação trata do uso 

de fibras naturais, tais como juta e sisal na indústria automobilística. Constitui-se em um 

estudo da fabricação de duas coberturas centrais do porta-malas de um automóvel de 

passageiros, utilizando como matéria-prima, fibra de juta e fibra de sisal, ambos aglutinadas 

com resina epóxi. Foram analisadas as características da cobertura central do porta-malas em 

resina epóxi e fibra de juta através dos ensaios mecânicos de tração e flexão, bem como testes 

experimentais de rigidez global e mau uso. Foi utilizado um modelo matemático simplificado 

para avaliação da falha da peça em fibra submetida a carregamentos dinâmicos. Os resultados 

obtidos foram comparados com a cobertura central do porta-malas atualmente em produção e 

além das vantagens na redução de impactos ambientais da utilização de fibras naturais, para a 

cobertura central do porta-malas em fibra de sisal e resina epóxi conclui-se que esta fibra não 

é apropriada para este tipo de laminação, pois não se adéqua ao molde. Já a cobertura central 

do porta-malas laminada em fibra de juta e resina epóxi, apresentou boas características 

geométricas e nos testes experimentais obteve uma rigidez global 12,2 % maior e o custo 47,2 

% menor. Finalmente, foram apresentadas também sugestões para trabalhos futuros. 

 

Palavras chave : fibra natural, juta, sisal, cobertura central do porta-malas , compósitos, 

resina. 

 

 



    

ABSTRACT 

 

 

Nowadays, the automotive industry is very pressed to reduce the weight of the 

components of their vehicles, and consequently the energy consumptions. The concept of the 

echo design or maintainable development won a vital importance, mainly due to the raw 

material shortage and to the resulting problems of the environmental degradation, what results 

more and more in the attempt of incorporating in the existent current products in the market, 

materials of low environmental impact and of great abundance in the nature. The use of 

vegetable fibers as reinforcement material, or even as matter excels main in the substitution of 

derived products of the petroleum, it has been waking up interest of companies and 

researchers of several branches of performance in response to environmental preservation. 

The use of vegetable resources for production of materials is an alternative renewable, 

biodegradable and of low cost. It is still, the vegetable fibers are not abrasive to process 

equipments and they generate composites with good reciclability. To present dissertation 

treats of the use of natural fibers, jute and sisal in the automotive industry. It is constituted in 

a study of the production of two trunk center cover of an automobile, using as raw material, 

jute fiber and sisal fiber, both agglutinated with epoxy resin. The characteristics of the trunk 

center cover were analyzed in epoxy resin and jute fiber through the mechanical rehearsals of 

traction and flex, as well as the experimental test of global rigidity and bad use of the trunk 

center cover. A mathematical model was used simplified for evaluation of the flaw of the 

trunk center cover submitted to dynamic loads. The results obtained were compared with the 

trunk center cover now in production and beyond the advantages in the reduction of 

environmental impacts of the use of natural fibers, for the trunk center cover in sisal fiber and 

epoxy resin is ended that this fiber is not adapted for this lamination type, because the sisal 

fiber is not adapted to the mold. Already the trunk center cover in jute fiber and epoxy resin, it 

presented good geometric characteristics and in the experimental tests obtained a global 

rigidity 12,2% larger and the cost 47,2% smaller. Finally, were presented suggestions for 

future works. 

 

Key Words : natural fiber, jute, sisal, trunk center cover, composites, resin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O início da preocupação da comunidade internacional com os limites do 

desenvolvimento do planeta data da década de 60, quando começaram as discussões sobre os 

riscos da degradação do meio ambiente. Tais discussões ganharam tanta intensidade que 

levaram a ONU (Organizações das Nações Unidas) a promover uma Conferência sobre o 

Meio Ambiente em Estocolmo na Suécia em 1972. No mesmo ano, Dennis Meadows ¹ e 

alguns pesquisadores, publicaram o estudo Limites do Crescimento. O estudo concluía que, 

mantidos os níveis de industrialização, poluição, produção de alimentos e exploração dos 

recursos naturais, o limite de desenvolvimento do planeta seria atingido, no máximo, em 100 

anos, provocando uma repentina diminuição da população mundial e da capacidade industrial. 

As reações vieram de intelectuais do Primeiro Mundo, para quem a tese de Meadows 

representaria o fim do crescimento da sociedade industrial, e dos países subdesenvolvidos. Já 

que os países desenvolvidos queriam "fechar as portas" do desenvolvimento aos países 

pobres, com uma justificativa ecológica. Em 1973, o canadense Maurice Strong ² lançou o 

conceito de eco-desenvolvimento, cujos princípios foram formulados por Ignacy Sachs ³.  

(MARTINS, 2003). 

 

Segundo Ignacy Sachs, os caminhos do desenvolvimento seriam seis: 

 

• Satisfação das necessidades básicas; 

• Solidariedade com as gerações futuras; 

• Participação da população envolvida; 

• Preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; 

• Elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito a 

outras culturas; 

• Programas de educação. 

 
________________ 
¹ Dennis L. Meadows, nascido em 7 de Junho de 1942, é um cientista norte-americano. Atualmente, é o 
presidente do Laboratório de Ensino Interativo na Universidade de New Hampshire. 
² Maurice F. Strong, nascido em 29 de Abril de 1929, empresário e ambientalista. Atualmente é presidente do 
Conselho da Organização das Nações Unidas para a Paz. 
³ Ignacy Sachs, nascido em Varsóvia no ano de 1927, é um economista polonês, naturalizado francês. Refugiou-
se no Brasil em 1941 em virtude da Segunda guerra mundial. Atualmente é co-diretor  do Centro de Pesquisas 
sobre o Brasil Contemporâneo na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 
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Esta teoria referia-se principalmente às regiões subdesenvolvidas, envolvendo uma 

crítica à sociedade industrial. Foram os debates em torno do eco-desenvolvimento que 

abriram espaço ao conceito de desenvolvimento sustentável. Já Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, 

mostrou um crescimento do interesse mundial pelo futuro do planeta; muitos países deixaram 

de ignorar as relações entre desenvolvimento sócio-econômico e modificações no meio 

ambiente. Entretanto, as discussões foram ofuscadas pela delegação dos Estados Unidos, que 

forçou a retirada dos cronogramas para a eliminação da emissão de gás carbônico dos 

automóveis e não assinou a convenção sobre a biodiversidade. (MARTINS, 2003). 

A partir das últimas décadas a questão ambiental tornou-se uma preocupação mundial. 

A grande maioria das nações do mundo reconhece a emergência dos problemas ambientais. A 

destruição da camada de ozônio, acidentes nucleares, alterações climáticas, desertificação, 

armazenamento e transporte de resíduos perigosos, poluição hídrica, poluição atmosférica, 

pressão populacional sobre os recursos naturais, perda de biodiversidade são algumas das 

questões a serem resolvidas por cada uma das nações do mundo, segundo suas respectivas 

especificidades. (MARTINS, 2003). 

Entretanto, a complexidade dos problemas ambientais exige mais do que medidas 

pontuais que busquem resolver problemas a partir de seus efeitos, ignorando ou 

desconhecendo suas causas. A questão ambiental deve ser tratada de forma global, 

considerando que a degradação ambiental é resultante de um processo social, determinado 

pelo modo como a sociedade apropria-se e utiliza os recursos naturais. Não é possível 

pretender resolver os problemas ambientais de forma isolada. É necessário introduzir um nova 

abordagem decorrente da compreensão de que a existência de uma certa qualidade ambiental 

está diretamente condicionada ao processo de desenvolvimento adotado pela nações. 

(MARTINS, 2003). 

O modo como se dá o crescimento econômico, comprometendo o meio ambiente, 

seguramente prejudica o próprio crescimento, pois inviabiliza um dos fatores de produção: o 

capital natural. Natureza, terra, espaço devem compor o processo de desenvolvimento como 

elementos de sustentação e conservação dos ecossistemas. A degradação ou destruição de um 

ecossistema compromete a qualidade de vida da sociedade, uma vez que reduz os fluxos de 

bens e serviços que a natureza pode oferecer à humanidade. Logo, um desenvolvimento 

centrado no crescimento econômico que relegue para segundo plano as questões sociais e 

ignore os aspectos ambientais não pode ser denominado de desenvolvimento, pois de fato 

trata-se de mero crescimento econômico. (MARTINS, 2003). 
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Assim, o desenvolvimento de materiais corretos ecologicamente e uma melhor 

adequação dos processos para uso destes materiais, são ferramentas fundamentais na busca de 

alternativas para minimizar os problemas ambientais no mundo. O uso de matérias-primas de 

fontes renováveis vem sendo objeto de diversos estudos e pesquisas, devido ao seu potencial 

na substituição de derivados petroquímicos.  

O Desenvolvimento Sustentável, definido pela Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, é descrito a orientar os políticos e líderes dos países a usar os recursos 

ambientais de maneira a atender às necessidades das populações atuais e das gerações futuras. 

 
A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 
capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 
atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota 
os recursos para o futuro. (WWF, 2010). 

 

Neste contexto, existe hoje um interesse crescente na utilização de materiais 

lignocelulósicos (fibras de sisal, coco, banana, curauá e juta), como reforço em compósitos de 

matrizes termofixas ou termoplásticas. O interesse de utilização das fibras vegetais como 

agente de reforço está relacionado ao seu baixo custo, densidade menor do que as fibras de 

vidro, além de serem fontes renováveis, não abrasivas, biodegradáveis e amplamente 

disponíveis em território nacional. (PIRES, 2009). 

 
Lignocelulósicos são materiais fibrosos, que formam matrizes complexas 
constituídas de celulose, um rígido polímero de glicose, hemiceluloses, pectinas e 
outras gomas. Adicionalmente, essa matriz é impregnada com lignina, a qual pode 
ser considerada como uma cobertura de resina plástica. Os materiais 
lignocelulósicos são encontrados na biomassa vegetal, termo usualmente empregado 
para designar matéria orgânica produzida, tanto pelas espécies vegetais, como por 
seus resíduos. Biomassa vegetal: Florestas, produtos agrícolas, gramíneas com alto 
rendimento em fibras (bambu, sisal, juta, rami), resíduos agroindustriais (bagaço de 
cana de açúcar, palha de milho, palha de arroz). (CASTRO, 2001). 

 

As fibras naturais apresentam um grande potencial de aplicação na indústria 

automobilística, na área de revestimento interno de automóveis, ônibus e caminhões. A 

perspectiva futura para o uso de fibras naturais é muito boa também em outras áreas como, 

por exemplo, a indústria têxtil atualmente com o seu mercado em expansão. 

Os compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais são aplicados na construção 

civil, em embalagens e principalmente na indústria automobilística. Nesta última são usadas 

fibras de linho, sisal e cânhamo no revestimento interno de portas e porta-malas, e fibras de 

coco e borracha nos bancos. 
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Segundo Pires (2009), para cada Mercedes Classe A fabricado, há 27 peças 
produzidas com fibras naturais, totalizando uma massa de 11,9 quilos. 

 

Para as montadoras de automóveis, o uso de fibras naturais significa custos menores 

na transformação dos materiais e carros menos pesados, que aumentam a economia de 

combustível, contribuindo também para menor impacto ambiental. 

 
A idéia de se usar fibras como material de reforço é antiga; uma das referências 
registra essa prática encontra-se no livro de Gênesis, da Bíblia Sagrada, onde os 
israelitas utilizavam a palha para reforçar seus tijolos. Isso há quatro mil anos. 
(SHUMAN, 2000). 

 

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do 

reconhecimento de que os recursos naturais são finitos.  Esse conceito representou uma nova 

forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente.  

Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do 

consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser 

insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade 

depende. Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos 

naturais dos países. Desses recursos depende não só a existência humana e a diversidade 

biológica, como o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável sugere, de 

fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e 

o aumento da reutilização e da reciclagem. (WWF BRASIL, 2009). 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

Por serem fonte de recurso natural renovável as fibras naturais apresentam baixo custo, 

são biodegradáveis, recicláveis, não tóxicas e podem ser incineradas. Estão sendo utilizadas 

como reforço em polímeros e substituindo parcialmente as fibras sintéticas como amianto, 

kevlar, boro, carbono, nylon e vidro que, apesar de possuírem boas características mecânicas, 

apresentam um custo elevado, são abrasivas aos equipamentos de processamento, possuem 

alta densidade, não são biodegradáveis, geram produtos com um custo muito alto de 

reciclagem, além de algumas dessas fibras comprometerem a saúde humana. 
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Alem disto, as fibras naturais geram um balanço energético positivo, pois quando 

crescem, retiram gás carbônico do ar ambiente e ao final do ciclo de vida as peças feitas com 

fibras naturais, as mesmas podem ainda serem incineradas, gerando assim energia para fornos 

e outros mais. 

O enorme potencial brasileiro para a produção de fibras naturais entre elas a juta e o 

sisal têm possibilitado que o segmento industrial brasileiro olhe com atenção para as 

vantagens de uso destes materiais.  

Na indústria automobilística, a fibra vegetal pode ser encontrada no preenchimento de 

bancos e apoio de cabeça, painéis laterais e medalhões de portas, painel de instrumentos, 

canal de ar, revestimento do teto, caixa de rodas, cobertura central do porta-malas, entre 

outros itens. (FIG. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Locais de aplicações de fibras naturais em automóveis. 

Fonte – BRAGA, 2006. 

 

Algumas vantagens no emprego de fibras mistas na indústria automobilística são 

(BRAGA, 2006): 

 

• Durante o crescimento, as fibras naturais acumulam gás carbônico contribuindo para 

redução da concentração do gás na atmosfera (protocolo de kioto); 

• Alta capacidade de absorção de impactos; 

• Baixo consumo de energia para a obtenção das fibras naturais; 
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• Boa absorção acústica; 

• Boas propriedades mecânicas; 

• Custo atraente; 

• Eliminação de ruídos provenientes da fricção entre peças plásticas; 

• Material ecologicamente correto; 

• Possibilidade de reciclagem; 

 

Não é a primeira vez que este tipo de trabalho é desenvolvido, pois o laboratório de 

materiais compostos que é um dos laboratórios do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, vem 

contribuindo enormemente para a evolução da tecnologia dos materiais. Dentre as pesquisas 

realizadas pelo laboratório ganham destaque as que se destinam à aplicação de fibras de 

vegetais, tais como as fibras de Bananeira e de Juta, na indústria automobilística. 

Com estas duas espécies de fibras foram construídos dois carros, sendo que o carro 

batizado de Manacá (FIG. 2) “Coisa Bonita” em Tupi-Guarani, foi o primeiro carro do mundo 

construindo à base de fibras de bananeira e resina epóxi, já o segundo, batizado de Poubel 

(FIG. 3), em homenagem ao ex-aluno, Marcos Poubel, morto num acidente com o Passat no 

qual foi construída a estrutura de fibra de juta e resina poliéster. 

 
Poubel foi primeiro carro de fibra de Juta do mundo, projetado e construído por 
alunos do ITA, sob orientação do Prof. Hazim Ali Al-Qureshi. Devido à diminuição 
de peso proporcionada pela juta em relação ao metal, o consumo de combustível 
diminui em cerca de 15%. (AL-QURESHI, 1999). 

 

 
Figura 2 – Protótipo MANACÁ fabricado em fibra de bananeira e resina epóxi. 

Fonte – AL-QURESHI, 1999. 
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Figura 3 – Protótipo POUBEL fabricado em fibra de juta e resina poliéster. 

Fonte – AL-QURESHI, 1999. 

 

Atualmente, uma exclusiva tecnologia chamada Ecoproject pela montadora de 

automóveis Ford, utiliza plástico reciclado e sisal na composição de peças internas. 

O Ford Ka Beauty (FIG. 4), apresentado no estande da Ford durante o 25° Salão do 

Automóvel de São Paulo em 2008, é o primeiro no Brasil a receber peças plásticas feitas com 

material reciclado e fibra de sisal de uma montadora, no console central, na tampa do porta-

malas, no acabamento interno do teto, na capa do volante e nos puxadores de porta. 

 

 
Figura 4 – Ford Ka Beauty. 

Fonte – FORD BRASIL, 2008. 
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Resultado de quatro anos de pesquisa, a utilização desses materiais será realidade para 

os veículos Ford em futuro não tão distante. Conhecido como Ecoproject, a nova tecnologia é 

resultado do maciço investimento da Ford no Centro de Desenvolvimento de Produtos em 

Camaçari, BA. As peças plásticas são confeccionadas com 50% de Polipropileno >PP< ¹ 

reciclado, 30% de fibra de sisal e 20% de >PP< virgem. Uma das preocupações que motivou 

o projeto foi o de reduzir a dependência de materiais que causam impacto no meio ambiente, 

bem como minimizar o impacto da volatilidade do preços do barril de petróleo, de onde é 

extraído o polipropileno virgem. A contrapartida social com a possibilidade de utilizar 

matéria-prima vegetal originada em regiões de baixa geração de renda é outro benefício do 

projeto. (FORD BRASIL, 2008). 

A Ford contou com a parceria da Universidade Federal de São Carlos durante todo o 

desenvolvimento dessas matérias-primas, bem como da tecnologia utilizada no processo de 

injeção nos moldes das peças do interior do veículo. 

 
O Ecoproject propiciará redução do custo de produção por utilizar material natural e 
reciclado. Além disso, as peças são mais resistentes e leves, diminuindo o peso total 
do veículo em aproximadamente 10%, influenciando positivamente no consumo de 
combustível. (FORD BRASIL, 2008). 

 

Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de sisal. Segundo a Ford, a Europa e os 

EUA já demonstraram interesse na tecnologia. Por ser um projeto 100% brasileiro e inédito, 

este abre possibilidades de licenciamento e exportação de peças. 

 
Se 20% do acabamento dos carros utilizasse a fibra natural, 45% de toda a produção 
nacional seria absorvida pela indústria automobilística, obrigando os sisaleiros a 
aumentarem a oferta, criando um ciclo virtuoso de aumento de renda e 
sustentabilidade. Na Bahia 140 mil hectares existem de plantação de Sisal. Com a 
demanda da Ford, que seria de cerca de 60 kg por carro, precisaríamos de pelo 
menos 300 mil hectares. A Ford já tem propostas com o governo do Estado para 
incentivar esse aumento. Uma iniciativa interessante para a montadora, para o 
consumidor e para o semi-árido nordestino. (REVISTA MOTORSHOW, 2009). 

 

 

 

 
________________ 
¹ Polipropileno ou Polipropeno é um polímero ou plástico derivado do propeno ou propileno. A sua forma 
molecular é (C3H6). O Polipropileno >PP< é um tipo de plástico que pode ser moldado usando apenas 
aquecimento, ou seja, é um termoplástico. Possui baixo custo, elevada resistência química e a solventes, fácil 
moldagem, alta resistência à fratura por flexão ou fadiga e boa resistência ao impacto acima de 15 °C. As marcas 
que estampam as peças >PP<, >PP-TD20<, >PP-TD10< são marcas que facilitam uma futura reciclagem. 
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1.2 Objetivo geral 

 

 

O presente trabalho mostra a aplicação de fibras naturais, principalmente a fibra de 

juta e sisal na indústria automobilística, bem como as vantagens e desvantagens na utilização 

da mesma. 

Moldou-se uma cobertura central do porta-malas de um veículo de passageiros, 

utilizando como matéria prima mantas de fibra de juta aglutinada com resina epóxi e uma 

outra utilizando fibra de sisal aglutinada com resina epóxi como matéria prima na fabricação 

das mesmas. 

A escolha da cobertura central do porta-malas para ser a peça a ser moldada / laminada 

em fibra de juta aglutinada com resina epóxi, se deu devido ao simples fato da peça não 

possuir grandes detalhes de acabamento, sendo uma peça mais plana, o que facilitaria na 

laminação, não possuir muita resistência mecânica, mas possuir um carregamento estático 

para testes de qualificação.  

As fibras são usadas normalmente como agente sustentador de tensões e visam 

conferir as elevadas propriedades mecânicas dos compósitos. Os aspectos mais relevantes na 

decisão da escolha das fibras a serem testadas neste trabalho foram o custo atraente das 

mesmas e por serem fibras muito comercialmente utilizadas, principalmente na indústria 

têxtil. 

Entre as grandes variedades de resinas existentes, escolheu-se a resina epóxi, devido 

também ao seu custo baixo e principalmente a facilidade de acesso da mesma. 

 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

 

O material compósito formado pela resina epóxi e as fibras de juta e sisal, utilizado na 

laminação das coberturas centrais do porta-malas, foram avaliados em laboratório,  

Esta etapa experimental também tem a finalidade de obtenção de dados práticos para 

que se possa fazer uma avaliação comparativa com os resultados 

Os objetivos específicos do estudo foram : 
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• Definir um modelo matemático simplificado para avaliação da falha da cobertura 

central do porta-malas submetido às cargas de flexão; 

• Laminar pequenas placas de fibra com resina epóxi, que foram utilizadas em 

laboratório, onde foram realizados os ensaios de resistência a tração e resistência a 

flexão. Todos conforme norma ASTM. 

• Construir / laminar duas coberturas centrais do porta-malas, uma em fibra de Juta e 

outra em fibra de sisal, aglutinadas com resina epóxi; 

• Realizar um teste experimental dos mesmos moldes do teste experimental feito na 

cobertura central do porta-malas existente hoje e nas peças laminadas em fibra. 

Verificar se falharão, submetidos às cargas descritas na norma de qualificação; 

• Verificar se estes cobertura central do porta-malas atingem o mesmo nível de 

qualidade das coberturas centrais do porta-malas hoje existentes, fabricado em >PP-

TD20<, ou seja, polipropileno com uma carga de 20% de Talco para aumentar a 

resistência. 

• Comparar os cálculos matemáticos e experimentais das peças laminadas em fibra e da 

cobertura central do porta-malas atual produção. 

 

 

1.4 Recursos 

 

 

Para a realização dos trabalhos aqui propostos, foram utilizados as instalações da Fiat 

Automóveis S. A., que dispões dos seguintes recursos em pleno funcionamento. 

 

• Laboratório de materiais, onde foram realizados os testes de tração e flexão, nos 

corpos de prova; 

• Equipamentos de informática, tais como laptops, computadores, scanners, máquina 

fotográfica digital, etc; 

• Área do Teardown da Fiat Automóveis, onde foram confeccionados os Cobertura 

central do porta-malas, utilizando como molde uma peça atual produção; 

• Experimentação Carroceria da Fiat Automóveis, onde foi realizado o teste 

experimental; 
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• As fibras de Juta e Sisal em manta, foram compradas da empresa Sisasul Indústria e 

Comércio Ltda, situada em São Paulo / SP; 

• A resina para aglutinação das mantas de fibra, foram compradas da empresa Mundo da 

Resina, situada em Belo Horizonte / MG; 

• O programa Microsoft Excel, © 2003 Microsoft Corporation, para manipulação das 

equações matemáticas, usado nesta pesquisa, para resolver os cálculos das equações 

desenvolvidas. 

 

 

1.5 Tópicos 

 

 

No capítulo1, introdutório, se refere à relevância do uso de fibras naturais na indústria 

automobilística, bem como algumas vantagens no emprego das mesmas. 

 

No capítulo 2, trata da revisão bibliográfica, onde foram abordados os assuntos referentes aos 

objetivos da dissertação. São apresentados os principais tipos de fibras naturais e resinas 

atualmente existentes e suas aplicações. Juntamente com uma explanação sobre compósitos. 

 

No capítulo 3, são descritos os materiais e métodos das etapas de desenvolvimento 

experimental da cobertura central do porta-malas, os ensaios mecânicos realizados nos corpos 

de prova a partir do compósito de resina epóxi e fibra natural, bem como os procedimentos e 

equipamentos utilizados na experiência. 

 

 No capítulo 4 são apresentados os resultados experimentais e dos testes nos corpos de prova 

em laboratório. 

 

No capítulo 5, são apresentadas as conclusões baseadas nas análises do Capítulo 4. 

 

No capítulo 6, são apresentadas sugestões para trabalhos futuros. 

 

Nos Apêndices, são desenvolvidas análises matemáticas simplificadas da falha da cobertura 

central do porta-malas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 O que é uma cobertura central do porta-malas 

 

 

A cobertura central do porta-malas, é uma peça que fica atrás do encosto banco 

traseiro e tem a função de esconder o compartimento de carga dos automóveis. (FIG. 5). 

  

 
Figura 5 – Detalhamento da cobertura central do porta-malas. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

As Figuras 6 e 7 mostram a cobertura central do porta-malas em >PP-TD20<, que foi 

estudado. Esta cobertura central do porta-malas foi usada como gabarito na fabricação de um 

molde para a laminação das coberturas centrais do porta-malas em fibra de juta e sisal, 

aglutinadas com resina epóxi. 
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Figura 6 – Cobertura central do porta-malas em >PP-TD20<, visto de frente. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 
Figura 7 – Cobertura central do porta-malas em >PP-TD20<, visto de trás.  

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Esta cobertura central do porta-malas possui duas barras metálicas que aumentam e 

resistência mecânica do mesmo. (FIG. 8) e (FIG. 9). 
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Figura 8 – Barra metálica superior. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 
Figura 9 – Barra metálica inferior. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Na peça que foi laminada em fibra e aglutinada com resina epóxi, não existia a 

presença destas barras metálicas. 
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As características da cobertura central do porta-malas em polipropileno >PP-TD20< 

são: 

 

• Massa (com barras metálicas): 1,954 Kg 

• Massa (sem barras metálicas): 1,444 Kg 

• Espessura (especificada em desenho): 3,0 mm 

 

 

2.2 Breve história de materiais compostos 

 

 

Materiais compostos, da forma em que são conhecidos hoje, devem sua gênese as 

estruturas em fibra de vidro com resina poliéster, desenvolvidos na década de 1940. Porém, ao 

se observar a expressão materiais compostos, ou o termo correspondente em inglês, 

“composites”, que em seu sentido lato significa, dois ou mais materiais combinados em escala 

macroscópica para formar um novo material. (AL-QURESHI, 2002). 

Mas, o emprego destes materiais não é nada recente, uma vez que as primeiras 

aeronaves tinham em grande parte de sua estrutura um material composto natural, a madeira.  

Entre os numerosos materiais compostos encontrados na natureza, foi quem desempenhou um 

papel relevante nos primórdios da aviação, através da sua eficiência estrutural obtida com as 

construções sanduíche e reduzido arrasto de atrito, devido a possibilidade de se eliminar as 

rugosidades superficiais no acabamento final. Por outro lado, com o aumento da umidade, a 

madeira diminui a rigidez e a resistência. Na aviação isto se agrava, pois a estrutura fica 

exposta a este tipo de atmosfera por períodos prolongados de tempo. Durante a primeira 

querra mundial, aviões como o lendário Fokker dr 1 da Força aérea alemã, de 1917, o avião 

do Barão Vermelho¹, utilizavam madeira em sua estrutura. (AL-QURESHI, 2002). (FIG. 10) 

e (FIG. 11). 

 

 

 

 
________________ 
¹ O Barão Manfred Albrecht Von Richthofen (2 de maio de 1892 - 21 de abril de 1918) conhecido como Barão 
Vermelho, foi um piloto alemão. É considerado ainda hoje como o "ás dos ases". Foi um piloto de combate bem 
sucedido, um líder militar e um ás do vôo que venceu 80 combates aéreos durante a Primeira Guerra Mundial. 
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Figura 10 – Fokker dr 1 da Alemanha, 1917. 

Fonte – MANFRED VON RICHTHOFEN, 2006. 

 

 
Figura 11 – Fokker dr 1 da Alemanha, 1917, o avião do Barão Vermelho ¹. 

Fonte – RED BARON ORIGINAL, 2009. 

 

Já a fibra de vidro com resina poliéster, foi intensamente utilizada nas aeronaves da 

Força Aérea Americana, durante a segunda guerra mundial. Isto posto, pois as motivações 

para o uso, devia-se a redução de custos em potencial, pelo fato da facilidade de fabricação e a 

durabilidade maior contra corrosão e as condições atmosféricas em relação à madeira que 

antes era utilizada. Enquanto que, algumas estruturas primárias foram apenas construídas e 

testadas, muitas estruturas secundarias, como portas e carenagens, tiveram sua produção 

iniciada. (ASM, 2001). 

Combinações Orgânicos Matriz, ou OMCs, originados por esforços da comunidade 

aeroespacial durante a Segunda Guerra Mundial para,  produzir materiais com força específica 
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e valores de dureza que eram significativamente mais altos que os atuais materiais existentes. 

Além disso, existem ligas estruturais aeroespaciais, como esses baseado em alumínio, eram 

sujeitas a corrosão e dano de fadiga, e os OMCs promoveram uma aproximação afim de 

superar estes problemas. Ao final da guerra, plásticos reforçados com fibras, tinham sido 

prosperamente usados em motores de foguete de filamento e tinham sido demonstrados em 

vários outros protótipos e aplicações em estruturas de aeronaves. (ASM, 2001). 

Estes materiais foram postos em uso mais tarde nos anos cinqüenta, dando melhorias 

em resposta estrutural e resistência de corrosão. Durante os últimos 30 anos, o uso de OMCs 

teve um aumento crescente no uso em estruturas de aeronaves. Isto é demonstrado pelo fato 

de que nos anos 70, a aplicação de OMCs na aeronave de Caça F15 da força aérea americana 

era limitada a ítens secundários ou não críticos da aeronave. Foram incluídas somente 2% de 

OMCs no F-15 (ASM, 2001). (FIG. 12). 

Durante os anos subseqüentes, foram feitos pelo governo americano, significativos 

investimentos para pesquisa, desenvolvimento, fabricação, prova, e demonstração em serviço 

de vôo de materiais compostos e estruturas. Programas paralelos também eram continuamente 

para o uso de combinações em exército e terra de civil e veículos navais. (ASM, 2001).  

Por exemplo, o desenvolvimento de fibra de vidro estrutural para barcos e outras 

aplicações marinhas tinha extremamente êxito e agora conta para um significante porção de 

volume de produção composto. Durante estes anos, a confiança no uso de materiais 

compostos aumentou dramaticamente. (ASM, 2001). 

As vantagens se manifestadas por combinações, além de dureza alta, força alta, e baixa 

densidade, incluem resistência de corrosão, vidas de fadiga longas e inclusive expansão 

térmica, esta última crítica em estruturas de satélite. A habilidade para formar formas 

complexas, foi muito utilizada na criação de estruturas para sistemas militares. Um exemplo 

de recente aplicação de OMC’s é a aeronave norte-americana F-22, onde 24% de sua estrutura 

utiliza OMCs. Já o bombardeiro B-2 (FIG. 13) da fabricante americana Stealth , é construído 

usando uma porcentagem ainda mais alta de combinações. (ASM, 2001). 
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Figura 12 – Avião F-15 da força aérea americana. 

Fonte – ASM, 2001. 

 

 

 
Figura 13 – Composição de materiais do Avião B-2 da força aérea americana. 

Fonte – ASM, 2001. 

 

São alcançados os níveis mais altos de propriedades quando todas as fibras estão 

alinhadas na mesma direção dentro da combinação. Porém, isto produz um material 
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simultaneamente com as mais baixas propriedades específicas para cargas perpendiculares à 

direção de fibra. (ASM, 2001). 

A Figura 14 mostra a tensão específica e o módulo específico de uma gama extensiva 

de materiais estruturais de engenharia. O mais alto grau de eficiência estrutural é obtida com 

fibra de grafite uniaxial reforçada com matriz epóxi (Grafite 0º), e isto provê parte da 

motivação para o uso difundido destes materiais. Porém, este material também provê a mais 

baixa eficiência estrutural para cargas que são normais ao eixo de fibra (Grafite 90°). (ASM, 

2001). 

A alta quantidade de anisotropia (ou dependência direcional) em materiais compostos 

que podem ser explorados para criar estruturas extremamente leves. 

 

 
Figura 14 – Quadro de Tensão x Módulo de materiais diversos. 

Fonte – ASM, 2001. 

 

 

2.3 Materiais compósitos 

 

 

Materiais compósitos podem ser definidos como materiais formados de dois ou mais 

constituintes com distintas composições, estruturas e propriedades e que estão separados por 

uma interface. O objetivo principal em se produzir compósitos é de combinar diferentes 
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materiais para produzir um único dispositivo com propriedades superiores às dos 

componentes unitários. (AL-QURESHI, 2002). 

 
Um material composto é uma combinação macroscópica de dois ou mais materiais 
distintos, enquanto tendo uma matriz entre eles, formando assim um novo material 
com características distintas. (ASM, 2001). 

 

As propriedades dos compósitos são controladas principalmente pelas propriedades de 

seus constituintes, sua distribuição, dispersão, interação destas com a matriz bem como sua 

forma e tamanho. Quando se conhece as propriedades individuais e a maneira como os 

componentes interagem entre si, o projetista pode produzir um material sob medida para uma 

dada aplicação. Além de possuir diversas aplicações por suas propriedades estruturais, 

compósitos são projetados também para atender aplicações que necessitem de um conjunto de 

propriedades específicas, sejam elas térmicas, elétricas, tribológicas, ópticas entre 

outras.Ainda, é desejável que o projeto estrutural promova uma sinergia para as características 

almejadas, ou seja, a ocorrência de um somatório de esforços em prol de um mesmo fim entre 

os componentes, tornando as propriedades finais do compósito superiores aos dos 

constituintes separados. (ASM, 2001). 

Como mostrado (FIG. 15), cada camada de uma fibra contínua composta, tem uma 

direção de orientação de fibra específica. Em geral, os reforços podem ser fibras contínuas 

diretas, descontínuo, partículas ou flocos. 

 

 
Figura 15 – Formas comuns de reforço de fibra. 

Fonte – ASM, 2001. 
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Comumente, divide-se os materiais compósitos em fibrosos, laminados e particulados, 

(FIG. 16) os quais serão descritos a seguir : 

 

 
Figura 16 – Classificação dos materiais compósitos. 

Fonte – PIRES, 2009. 

 

 

2.3.1 Compósitos particulados 

 

 

Compósitos Particulados compõem-se de partículas de um ou mais materiais 

suspensos na matriz de outro material. As partículas, assim como a matriz, podem ser tanto de 

materiais metálicos, como não metálicos. Um exemplo deste tipo de material composto é o 

Concreto. (AL-QURESHI, 2002). 

 

 

2.3.2 Compósitos laminados 

 

 

Compósitos laminados consistem de camadas com pelo menos dois materiais 

diferentes, ligados por intermédio de uma matriz. A razão pela qual se usa o processo de 

laminação é a combinação dos melhores aspectos das camadas constituintes com o intuito de 

obter um material com determinadas características não encontradas em um único material. 

Entre as propriedades que se pode citar, como aperfeiçoadas pela laminação estão a 

resistência, a rigidez, a redução de peso, a resistência a corrosão, estética e isolamento térmico 
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e acústico. Como exemplo deste tipo de material, pode se citar o vidro laminado dos 

automóveis. (AL-QURESHI, 2002). 

 
Compósitos laminados são compósitos formados através do empilhamento de várias 
finas camadas de fibras impregnadas com resina, também denominadas de lâminas. 
Laminados oferecem a oportunidade de terem suas propriedades modificadas através 
do empilhamento de lâminas com fibras orientadas em diferentes direções. (AL-
QURESHI, 2002). 

 

A Figura 17 mostra a representação de uma lâmina, que pode também ser aplicada em 

compostos fabricados de várias camadas distintas, empregando-se fibras contínuas e que 

apresentam as mesmas propriedades e orientações. (AL-QURESHI, 2002). 

 

 
Figura 17 – Representação de uma lâmina de compósito e seus esforços / tensões. 

Fonte – AL-QURESHI, 2002. 

 

 

2.3.3 Compósitos fibrosos 

 

 

Compósitos Fibrosos são caracterizados por fibras em uma matriz. Apesar de a 

principio parecer paradoxal, as fibras longas de certos materiais são muito mais resistentes e 

fortes do que um corpo de prova construído com o material na sua forma natural. (AL-

QURESHI, 2002).  
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2.3.4 Compósitos fibrosos laminados 

 

 

 Existe ainda uma classe que envolve os materiais fibrosos e as técnicas de laminação, 

que é denominada, compostos fibrosos laminados, ou como é mais comumente conhecido 

internacionalmente, “laminated fiber reinforced composites”. Neste grupo, as camadas de 

fibra reforçada com uma matriz são combinadas de forma que as direções das fibras de cada 

camada são orientadas para fornecer uma peça com rigidez e resistência diferentes em cada 

direção. Dando assim ótimos resultados na redução de peso com a otimização do projeto 

estrutural. Esta característica vai de encontro com os anseios mais imediatos de todos os 

projetistas aeroespaciais, como por exemplo, os mísseis, os satélites e a aviação, onde uma 

redução no peso estrutural representa um acréscimo na carga paga. (AL-QURESHI, 2002). 

 

 

2.3.5 Compósitos para fins estruturais 

 

 

Durante os últimos 20 anos, um substancial desenvolvimento de compósitos para 

aplicações estruturais foi observado. A principal motivação desta grande evolução foi a 

possibilidade de se produzir compósitos com altas propriedades mecânicas e baixas 

densidades que potencialmente poderiam substituir materiais usualmente utilizados como o 

aço e madeira. A combinação de polímeros de alto desempenho com fibras cerâmicas ou 

poliméricas de alto módulo elástico e resistência mecânica, permitiu a produção de novos 

compósitos com um grupo de propriedades específicas (por unidade de peso) superiores ao 

aço, alumínio e outros. Esses compósitos apresentam em geral altas razões módulo/peso e 

resistência/peso superiores à de materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos. (AL-

QURESHI, 2002). (FIG. 18). 
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Figura 18 – Representação de uma lâmina e seus esforços / tensões. 

Fonte – BRAGA, 2006. 

 

 

2.4 Resinas (Matriz) 

 

 

Matrizes têm como principal propósito transferir as tensões impostas ao material 

compósito para as fibras, além de servir como suporte e proteção das mesmas. Geralmente, 

em compósitos são utilizadas matrizes de resinas termofixas, pois possuem boas propriedades 

mecânicas e estabilidade dimensional, além de serem facilmente processáveis. Elas são ainda 

resistentes a ataques químicos e possuem elevada resistência térmica. (PIRES, 2009). 

 
Quando forças ou cargas de impacto são aplicadas em resinas poliméricas, as 
relaxações da estrutura molecular não acompanham o processo, resultando em 
fratura, ocasionada pela quebra da cadeia e/ou separação das interfaces. Isto 
acontece especialmente em resinas termofixas, devido à baixa resistência ao impacto 
promovida pela rede de ligações cruzadas, formadas sob a influência do calor ou de 
agentes de cura. Sendo assim, há necessidade de se empregar reforços nestas 
matrizes poliméricas. (PIRES, 2009). 
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Segundo Bento (2006), a matriz possui três funções principais que são: 
 

• Proteger a superfície da fibra de danos por abrasão, os quais levariam a 
fratura; 

• Aderir à superfície da fibra de tal forma que a força aplicada seja 
transferida a mesma; 

• Separar as fibras entre si de maneira que as trincas transversais não possam 
se propagar de uma fibra a sua vizinha. 

 

Os polímeros de estrutura tridimensional formam moléculas rígidas de pesos 

moleculares não muito altos que produzem substâncias duras denominadas resinas. As resinas 

são divididas em naturais, sintéticas e vegetais, a seguir serão detalhadas: 

 

 

2.4.1 Resinas termofixas e termoplásticas 

 

 

2.4.1.1 Resinas termofixas 

 

 

São resinas que sob o efeito do calor se polimerizam, ocorrendo um processo 

irreversível. Suas cadeias carbônicas possuem uma geometria tridimensional. Em outras 

palavras temos que, os termofixos ou resinas termofixas, curam num estado irreversível, 

porque sua estrutura molecular é interligada. (RODRIGUEZ, 1996). 

 
Compara-se a resina termofixa a um ovo. Uma vez cozido, essencialmente, 
permanece no mesmo estado. Como exemplo de resinas termofixas para compósitos, 
temos as resinas poliéster insaturadas, éster-vinílicas, epóxis, uretânicas e fenólicas. 
(RODRIGUEZ, 1996). 

 

 

2.4.1.2 Resinas termoplásticas 

 

 

São resinas que sofrem fácil alteração em seu estado físico quando sob o efeito de 

calor ou pressão. Ao contrário das termofixas, sua secagem é reversível. São compostos com 

cadeias carbônicas lineares. Ou melhor, uma resina termoplástica tem estrutura molecular 

linear, que amolece repetidamente quando aquecida em direção ao seu ponto de fusão e 

endurece quando resfriada. Em termos simples, pode-se comparar um termoplástico à 
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parafina, a qual flui quando aquecida e endurece tomando sua forma quando resfriada. Como 

exemplos de resina termoplástica para compósitos, temos polipropileno (PP), polietileno (PE), 

poliestireno (PS), ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno), "nylon", policarbonato (PC), 

poliéster termoplástico, óxido de polifenileno, polisulfona e PEEK (poli-éter-éter-cetona). 

(RODRIGUEZ, 1996). 

 

 

2.4.2 Tipos de resinas 

 

 

2.4.2.1 Resinas vegetais 

 

 

Polímeros e compósitos poliméricos são derivados de reservas de petróleo e como o 

número de aplicações de materiais políméricos continuam aumentando, uma fonte alternativa 

a estes materiais fica ainda mais importante. (ASM, 2001). 

Desde 1996, uma larga gama de resinas vegetais estão sendo desenvolvidos para 

compostos. Estes materiais tem vantagens econômicas e ambientais em cima de materiais 

derivados do petróleo, lhes fazendo uma alternativa atraente. Óleos naturais, que pode ser 

derivados de planta e fontes animais, são achados abundantemente em todas as partes do 

mundo. As resinas vegetais são podem ser extraídas de: (ASM, 2001). 

 

• Canola 

• Milho 

• Linho 

• Oliva 

• Óleo de soja 

 

Outra vantagem destas resinas em relação as resinas sintéticas, é que elas podem ser 

recicladas. 
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2.4.2.2 Resinas naturais 

 

 

São resinas obtidas na natureza, de proveniência de vegetais. Estes podem estar em 

estado de fósseis, semifósseis ou recente. As fossilizadas são extraídas diretamente do 

subsolo, e as recentes diretamente do vegetal. Estas resinas naturais são complexas estruturas 

orgânicas, que podem ser encontrados de derivados fenólicos, álcoois, ésteres, óleos 

essênciais e ácidos terpênicos. Podem ser classificadas como de baixa acidez, alta acidez, 

goma laca, goma elemi, bem como por suas características físico-químicas. Há também 

resinas de origem animal, como a resina conhecida como Shellac, que é a exudação de um 

inseto. (ASM, 2001).  

 

 

2.4.2.3 Resinas sintéticas 

 

 

As mais conhecidas resinas sintéticas são as alquídicas, vinílicas, acrílicas, 

poliuretânicas, fenólicas, epóxi, amínicas, entre outras. A macromolécula de uma resina 

sintética. (Anon, 1997). (FIG. 19). 
Resinas sintéticas, são resinas largamente utilizadas em escala industrial. São 
macromoléculas obtidas através de reações químicas em reatores utilizando-se os 
monômeros adequados. Dependendo da resina, a sua obtenção pode ser por reações 
de condensação ou adição. (Anon, 1997). 

 

 

Figura 19 – Macromolécula de uma resina sintética. 

Fonte – BRAGA, 2006. 

 

Uma comparação entre as características físico-químicas de algumas das resinas é 

mostrada no Quadro 1. 
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Resistências Alquídica Epóxi Fenólica Poliuretânica Vinílica 

Abrasão B MB MB E MB 

Ácidos R B MB E E 

Adesão MB E B B B 

Água B B E MB E 

Álcalis R E B MB E 

Calor B B B B P 

Detergente R E MB MB E 

Dureza B MB MB E B 

Flexibilidade B E B MB E 

Solventes R E MB E R 
Quadro 1 – Comparação entre as características físico-químicas de algumas das resinas. 

Fonte – BRAGA, 2006. 

 

Onde no Quadro 1: 

E (Excelente), MB (Muito bom), B (Bom), R (Razoável), P (Péssimo).  

 

Alguns tipos de resinas sintéticas são mostradas no Quadro 2. 

 

Tipos Comentários 

Ortoftálica Resina mais comum de menor custo para usos básicos não nobres 

Tereftálica Possui resistências físicas pouco superiores a ortoftálica porém 
baixa resistência a UV 

Isoftálica Melhores características mecânicas , químicas e térmicas que as 
anteriores 

Epóxi Transparente, fácil manuseio, cura a temperatura ambiente, alta 
aderência e boa estabilidade dimensional. 

Bisfenólica Possui melhores características químicas e térmicas 

Quadro 2 – Tipos de resinas e comentários. 

Fonte – Adaptado de BRAGA, 2006. 
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2.4.2.3.1 Resina polièster  

 

 

Constituem uma família de polímeros de alto peso molecular, resultantes da 

condensação de ácidos carboxílicos com glicóis, classificando-se como resinas saturadas ou 

insaturadas, dependendo especificamente dos tipos de ácidos utilizados, que irão caracterizar 

o tipo de ligação entre os átomos de carbono da cadeia molecular. Poliéster é um termo que 

significa: poli (muitos, portanto muitos grupos ésteres); éster (é uma função química; um éster 

é obtido através da seguinte reação: ácido + álcool = éster + água). Desta maneira moléculas 

de biácido e de biálcool originarão várias moléculas formando o poliéster. (RODRIGUEZ, 

1996). (FIG. 20). 

 
Os poliésteres resultam da condensação de poliácidos (ou também seus anidridos e 
ésteres) com poliálcoois. Um dos poliésteres mais simples e mais importantes é 
obtido pela reação do éster metílico do ácido tereftálico com etileno-glicol. É usado 
como fibra têxtil e recebe os nomes de terilene ou dacron. Em mistura com outras 
fibras (algodão, lã, seda etc) constitui o tergal. (RODRIGUEZ, 1996). 

 

 

 
Figura 20 – Macromolécula de uma resina poliéster. 

Fonte – RODRIGUEZ, 1996. 

 

Os poliésteres insaturados são ésteres complexos formados pela reação de um diálcool 

(glicol) e um anidrido ou ácido dibásico(diácido) com liberação de uma molécula de água. Em 

virtude da reação ocorrer nas duas extremidades da cadeia, é possível ter moléculas muito 

compridas e obter-se uma multiplicidade de grupos éster. O poliéster insaturado é produzido 

quando qualquer dos reagentes contém insaturações. A denominação insaturado é proveniente 

da presença de duplas ligações presentes na sua cadeia molecular.  A insaturação do poliéster 

é fornecida, geralmente, pelo ácido ou anidrido maleíco, assim como pelos seus isômeros, 
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ácido fumárico. Os poliésteres insaturados podem ser formados em duas etapas, condensação 

do ácido e do álcool, para formar uma resina solúvel, e depois, adição de um agente de 

interligação, para formar uma resina termoestável. As duplas ligações serão quebradas pela 

ação de um catalisador (peróxido orgânico, calor ou radiação), para reagirem novamente entre 

si, dando origem a um polímero tridimensional de características termoestáveis, e portanto 

infusíveis e irreversíveis. A macromolécula de um poliéster curado e mostrada abaixo. 

(SILAEX, 2006). (FIG. 21). 

 

 
Figura 21 – Macromolécula de um poliéster curado. 

Fonte – SILAEX, 2006 

 

 

2.4.2.3.2 Resinas ortoftálicas 

 

 
São aquelas que na sua composição, são utilizadas como ácidos modificadores, o 
ftálico ou seu anidrido.  Suas propriedades mecânicas e químicas são inferiores às 
demais, devido à dificuldade de se obter polímeros de alto peso molecular.  A 
anidrido ftálico tem forte tendência de se regenerar à partir dos meios ésteres do 
ácido ftálico (reação reversível), fato que incrementa a presença de espécies de baixo 
peso molecular, altamente sensíveis ao ataque químico. (RODRIGUEZ, 1996). 

 

São do tipo poliéster insaturado produzidas pela reação de ácidos insaturados, onde os 

mais comuns são o ácido fumárico e o anidrido maleico, em combinação com um ácido 

saturado do tipo orto ou isoftálico, juntos com um glicol, como o propileno-glicol ou etileno-

glicol, e dissolvidos em um monômero reativo, normalmente estireno. Nas resinas poliéster, 

os catalisadores são usualmente peróxidos orgânicos em pasta ou líquido diluídos 

aproximadamente 50% em solução. O catalisador mais comum é o peróxido de metil-

etilcetona (MEKP). (SILAEX, 2006).  

 

A Figura 22 mostra a macromolécula de uma resina poliéster ortoftálica. 
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Figura 22 – Macromolécula de uma resina poliéster ortoftálica. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

 

2.4.2.3.3 Resinas tereftálicas 

 

 
São resinas onde parte dos ácidos são substituídos por ácido tereftálico apresentado 
desempenho similar às resinas isoftálicas, quanto à resistência química, hidrólise e 
térmica.  Porém possuem baixa resistência a UV amarelando com facilidade. 
(RODRIGUEZ, 1996). 

 

A Figura 23 mostra a macromolécula de uma resina poliéster tereftálica. 

 

 
Figura 23 – Macromolécula de uma resina poliéster tereftálica. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

 

2.4.2.3.4 Resinas isoftálicas 

 

 
O ácido isoftálico não forma anidrido cíclico, não sofre desvantagem de 
regeneração, como no caso das ortoftálicas, e consequentemente, podem ser obtidos 
poliésteres de alto peso molecular, ou seja, com cadeias mais longas.  Tais cadeias 
conferem ao produto final maior resistência mecânica pois absorvem melhor 
impactos.  Consequentemente tornam-se polímeros de maior resistência química e 
térmica. (RODRIGUEZ, 1996). 
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A Figura 24 mostra a macromolécula de uma resina poliéster isoftálica. 

 

 
Figura 24 – Macromolécula de uma resina poliéster isoftálica. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

 

2.4.2.3.5 Resinas isoftálicas com neo pentil glicol (Npg) 

 

 
Para melhorar a resistência a hidrólise do poliéster substitui-se o glicol por neo 
pentil glicol pois em toda a fabricação de resina sempre sobra glicóis residuais, no 
caso do NPG, ele possui baixo teor de hidroxilas livres que favorecem a hidrólise do 
poliéster e sua degradação e "solubilização".  Sendo assim ele é mais indicado em 
situações onde o polímero vai estar continuamente exposto a umidade. 
(RODRIGUEZ, 1996). 

 

Os glicóis são compostos orgânicos contendo dois grupos por molécula (OH). 

Assemelham-se à água pela limpidez, por serem incolores e sem odor, porém são mais 

pesados e mais viscosos do que a água, a uma dada temperatura, e seu ponto de ebulição é 

mais elevado. (RODRIGUEZ, 1996). 

 

 

2.4.2.3.6 Resinas bisfenólicas 

 

 
São produtos da reação simplificada do óxido de propileno e o bisfenol A, 
resultando no bisfenol A propoxilado que depois reagirá com o ácido insaturado. Por 
isso este tipo de resina possui poucos pontos sujeitos a hidrólise. A presença de 
anéis aromáticos deixa o polímero com uma estrutura mais fechada tornando-a mais 
resistente térmica e quimicamente com uma alta dureza.  Recomendada 
principalmente para peças que vão sofrer ataques químicos. (RODRIGUEZ, 1996). 

 

A Figura 25 mostra a macromolécula de uma resina poliéster bisfenólica. 
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Figura 25 – Macromolécula de uma resina poliéster bisfenólica. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

A seleção da resina a ser utilizada depende exclusivamente do fim específico a que se 

propõe a peça final.  Tudo depende do custo-benefício da resina, sendo que algumas das 

várias possibilidades de uso da resina são (SILAEX, 2006): 

 

• Ortoftálica - bijouterias, artesanato, laminação em reforço de fibra, gel-coat primer; 

• Tereftálica - laminação em reforço de fibra, embutimento eletrônico, artesanato; 

• Isoftálica - gel coat para exteriores, laminados exposto a intempéries; 

• Isoftálica com NPG - peças e laminados expostos a ataques químicos leves e contato 

direto com água; 

• Bisfenólica - peças e laminados expostos a ambientes agressivos e temperaturas 

elevadas; 

 

Obviamente para toda aplicação, deve ser realizado um ensaio prévio ou histórico de 

uso para o mesmo fim anteriormente. Sempre é necessária a orientação de um responsável 

técnico para saber qual tipo de resina, catalisador e que quantidade dos mesmos deve ser 

utilizado para cada aplicação.  

 

 

2.4.2.3.7 Resinas estervinílicas 

 

 

Associando a facilidade de aplicação e cura das resinas poliéster e as 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. 
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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. (RODRIGUEZ, 1996). 

 

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 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, estes valores de elongação são conseguidos apenas com cura à elevadas 

temperaturas. Laminados fabricados com resina estervinílica apresentam uma menor absorção 

de água e menor hidrólise, que nada mais é do que 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. (RODRIGUEZ, 1996) 

Diferente das resinas poliéster as resinas estervinílicas não contém 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 400 cps e com radicais hidroxila 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 são de fato algo entre 

as poliéster e as epóxi quando comparadas em termos de propriedades mecânicas, adesão, 

resistência à hidrólise e preço. (RODRIGUEZ, 1996). 

Devido à sua elevada resistência química, esse material é também o mais indicado 

para a fabricação de tanques de combustível, seja de óleo diesel ou gasolina. 

 
Nesse aspecto, não é recomendável a utilização de resinas poliéster, pois essas não 
apresentam resistência química desejada e, com o passar de poucos meses, começam 
a "derreter" dentro dos tanques, e misturando-se com o combustível provocam 
entupimento na rede de alimentação dos motores. (RODRIGUEZ, 1996). 
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Algumas propriedades das resinas estervinilicas são mostradas na Tabela 1. 
 
 
 

Tabela 1 – Propriedades das resinas estervinilicas. 

 

Propriedades Valores 

Resistência à Tração (PSI) 11 - 12000 

Módulo de Tração (10-5 x PSI)  4,9 

Alongação (%)  5,0 - 8,0  

Resistência à Flexão (PSI)  16 - 18000  

Módulo de Flexão (10-5 x PSI)  4,5 

Temperatura de Distorção Térmica (ºC)  99 - 104  

Dureza Barcol  35 

Temperatura (ºC) 25 

Resistência à tração (PSI) 31000 

Módulo de tração (10-5 x PSI) 19 

Resistência à flexão (PSI) 33000 

Módulo de flexão (10-5 x PSI) 12 
Fonte – BRAGA, 2006. 

 

 

2.4.2.3.8 Resinas epóxi 

 

 

Foi a resina escolhida para ser utilizada no experimento de laminação das coberturas 

centrais do porta-malas de juta e sisal, aglutinadas com resina epóxi. 

 

 

 
A palavra epóxi vem do grego "EP" (sobre ou entre) e do inglês "OXI"(oxigênio), 
literalmente o termo significa oxigênio entre carbonos.  Em um sentido geral , o 
termo refere-se a um grupo constituído por um átomo de oxigênio ligado a dois 
átomos de carbono. (SILAEX, 2006). 
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O óxido de etileno é um exemplo desse tipo.  (FIG. 26). 

 

 
Figura 26 – Resina epóxi à base de Bisfenol A. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

Não existe nenhum acordo universal sobre a nomenclatura do anel epoxídico. Existem 

mesmo, uma divisão no próprio termo epóxi, os europeus geralmente preferem o termo 

"EPOXIDE", o qual é sem menor dúvida o mais correto que "EPOXY" utilizado pelos 

americanos.  Os epóxis podem ser designados óxidos, como no caso do óxido de etileno 

(epoxietano) ou óxido de ciclohexano.  O termo oxirano, é um nome trivial para o óxido de 

etileno, e também usado em referência ao grupo epóxi, muitos dos mais comuns monoepóxi 

possuem nomes triviais  como epicloridrina, ácido glicídico, glicidol e grupo glicidil. 

(SILAEX, 2006). (FIG. 27). 

 

 
Figura 27 – Grupo Glidicil. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

O grupo glicidil é usado como referência do grupo epóxi terminal, sendo o nome 

completado por éster, éter, amina, etc., de acordo com a natureza do grupo ligado ao terceiro 

carbono. A primeira resina comercial foi o produto da reação de epicloridrina e bisfenol a 

dando assim a resina mais comum conhecida como diglicidil éter de bisfenol a (DGEBA). 

(SILAEX, 2006). (FIG. 28). 
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Figura 28 – Resina epóxi antes de ser catalisado. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

Na molécula da figura 28, a resina epóxi antes de ser catalisado podendo, dependo do 

valor de n, ser líquida e até sólida sendo que a viscosidade aumenta conforme vai aumentando 

o n.  Com n< ou = 1 teremos resinas líquidas e n > 1 começará as resinas semi-sólidas e 

sólidas.  Podem ser classificadas através do EEW (equivalent epoxy weight) ou seu peso 

equivalente em epóxi.  A grosso modo as líquidas ficam até 229, as semi-sólidas de 230 a 459 

e as sólidas acima de 460 podendo chegar a até 5000.  O EEW é utilizado para cálculo 

estequiométrico de proporção entre resina e endurecedor.  O cálculo do EEW é simplesmente 

o peso molecular da resina dividido pelo n° de anéis epoxídicos. (SILAEX, 2006). 

Em 1927, Mr Schade cita, nos Estados Unidos, a primeira tentativa comercial de 

preparação de resinas epóxi através da epicloridrina.   Entretanto o mérito dos materiais 

primeiramente designados como resinas epóxi, aqueles derivados de Epicloridrina e Bisfenol 

A, é dividido entre o Dr. Pierre Castan da Suíça e o Dr. S.O. Greenlee dos EUA. (SILAEX, 

2006). 

Em 1936, o Dr. Castan da suíça produziu uma resina de baixo ponto de amolecimento, 

com cor âmbar, a qual foi reagida com anidrido ftálico para produzir um composto termofixo.  

Dr. Castan trabalhando para "De Trey Freres"da suíça, previu o uso das resinas líquidas para a 

fabricação de dentaduras e artigos moldados.  Os seus desenvolvimentos foram 

subseqüentemente patenteados pela Ciba-Geigy.  Conta a história que o Dr. Castan pediu um 

percentual da venda de toda a resina que fosse para uso odontológico. O que mais tarde se 

mostrou muito mais versátil. (SILAEX, 2006). 

Em 1939, o Dr. Greenlee, nos EUA, trabalhando para "Devoé-Raynolds" pesquisou a 

síntese entre o Bisfenol A e Epicloridrina para a produção de resinas para "casting", as quais 

não continham ligações éster sensíveis à soda caustica. (SILAEX, 2006). 
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Algumas outras referências devem ser feitas: (SILAEX, 2006). 
 

• Mcintosh e Wolford, os quais em 1920, fizeram plásticos para aplicação em 
tintas, pó para moldagem e materiais impregnantes à prova d'água, pela 
reação de fenol ou cresol com epicloridrina na presença de catalisadores. 

• Bluner, o qual em 1930 descobriu a composição para a fabricação de tintas 
baseadas em compostos fenol aldeído reagidos com epicloridrina. 

• Fon Robert e Lemmer, os quais em 1930 reportaram a esterificação de 
hidroxilas fenólicas por dicloridrinas em meio caustico. 

• Eisleb, o qual verificou a reação da epicloridrina com aminas secundárias 
subseqüentemente dehidrohalogenação com soda caustica em 1926, e 
Stallman, o qual reportou a produção de diglicidil aminas de amônia e 
epicloridrina em 1933. 

• Schank, em 1933 descreveu um glicidil éter de baixo peso molecular 
produzido de um mol de Bisfenol A e 10 moles de Epicloridrina, reagida 
em meio caustico. 

• Groll e Hearns, em 1934 obtiveram uma série de diepóxi de álcoois 
cloridrados por dehidrohalogenação. 

• Van Peski e Heeffeiman, em 1935 produziram dióxido de butadieno por 
dehidrohalogenação. 

• Block e Fishbein, levou a pesquisa de Schack de alguma maneira adiante 
mas trabalhou a maior parte com diepóxi de baixo peso molecular, tais 
como diglicidil éter de dióxido de butadieno. 

 

As resinas epóxi são preparadas comercialmente por 3 (Três) métodos principais 

(SILAEX, 2006): 

 

• 1º.  Pela dehidrohalogenação da cloridrinas obtida pela reação da epicloridrina com 

adequado Di ou Polihidroxi ou qualquer outra molécula contendo hidrogênios ativos. 

• 2º. Pela reação de olefinas com compostos contendo oxigênio, tais como peróxidos e 

perácidos. 

• 3º. Pela dehidrohalogenação de cloridrinas obtidas por outros mecanismos diferentes 

dos primeiros. 

Existem atualmente quatro tipos principais de resinas epóxi comercializados, são eles: 

 

Resinas epóxi à base de bisfenol A são as mais utilizadas, pois são versáteis e de 

menor custo, proveniente da reação de Epicloridrina e Bisfenol A, podem ser líquidas, 

semisólidas ou sólidas dependo do peso molecular. A Figura 29 é um exemplo de Resina 

epóxi à base de Bisfenol A: É utilizada geralmente no setor de odontologia, a diafanização 

com a resina epóxi de bisfenol A permite que o dente fique exposto ao ar sem perder sua 

transparência. (SILAEX, 2006). 
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Figura 29 – Resina epóxi à base de Bisfenol A. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

A troca do Bisfenol A pelo Bisfenol F propicia as resinas epóxi maior cross-link e 

melhor desempenho mecânico, químico e térmico, principalmente quando curado com aminas 

aromáticas ou anidridos. A Figura 30 é um exemplo de resina epóxi à base de Bisfenol F e/ou 

Novolac: O epóxi novolac é sintetizado por epóxidação seletiva das múltiplas hidroxilas 

fenólicas da resina novolac. A estrutura compacta resultante exibe resistência química a 

temperaturas elevadas, é utilizada no setor de mármore e granito. (SILAEX, 2006). 

 

 
Figura 30 – Resina epóxi à base de Bisfenol F e/ou Novolac. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

Resinas epóxi bromadas são resinas à base de Epicloridrina, Bisfenol A e 

Tetrabromobisfenol A, com essas quatro moléculas adicionais de bromo, confere a 

característica de auto-extinguível. A Figura 31 é um exemplo. Usado na maioria para 

fabricação de venenos, esse produto é altamente inflamável. (SILAEX, 2006). 

 

 
Figura 31 – Resina epóxi Bromadas. 

Fonte – SILAEX, 2006. 
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Resinas epóxi flexíveis são resinas que possuem longas cadeias lineares substituindo 

os bisfenóis por poliglicóis pouco ramificados, são resinas de baixa reatividade que 

normalmente são utilizados como flexibilizantes reativos em outras resinas melhorando a 

resistência a impacto com acréscimo da flexibilidade. A Figura 32 é um exemplo de resinas 

epóxi flexíveis: As resinas epóxi flexíveis têm sido largamente utilizadas como polímero para 

composição de moldes devidos sua grande estabilidade dimensional, baixa contração, 

resistência térmica e resistências químicas e mecânicas. Outra grande vantagem é à 

praticidade e facilidade de uso dos sistemas para confecção de moldes. Também utilizado 

largamente no setor de mármore e granito associado a agente de cura. (SILAEX, 2006). 

 

 
Figura 32 – Resina epóxi flexíveis. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

As resinas Epóxi são produtos obtidos por reações de condensação (na presença de 

hidróxido de sódio) entre a Epicloridrina e o Bisfenol A. A resina epoxídica mais utilizada é o 

éter de diglicidil bisfenol A (DGEBA). O resultado desta reação é um polímero de cadeia 

longa constituída de grupos epoxídicos em suas extremidades, tal como pode ser visto logo 

abaixo. (SILAEX, 2006). (FIG. 33). 

 

 
Figura 33 – Resina epóxi éter de diglicidil bisfenol A. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

É possível conseguir uma variedade muito grande de resinas com viscosidades que vão 

de líquidas até sólidas, variando seu peso molecular. Este tipo de resina apresenta 

características bastante interessantes no que se refere á interação química com outras resinas 

termoendurecíveis, fornecendo produtos finais com muito boas propriedades de resistência á 



   64 

abrasão, química, dielétrica, flexibilidade e aderência. As resinas epoxídicas não secam por si 

só e necessitam serem modificadas com certos ácidos graxos ou combinadas com agentes de 

cura, formando uma estrutura tridimensional por polimerização com alguns materiais, para 

formarem um filme sólido á temperatura ambiente. (SILAEX, 2006). 

No processo de esterificação durante a modificação da resina com óleos (ácidos 

graxos) temos a participação de ambos os grupos: epóxi e hidroxila. Neste caso, podemos 

fazer uso de diversos ácidos graxos provenientes de óleos vegetais tais como, os óleos de soja, 

coco, mamona desidratada, linhaça, etc. As resinas epóxi mais usadas na preparação destes 

ésteres, são aquelas cujo equivalente epoxídico está compreendido entre 700 e 1000 g/eq. 

Variando-se a quantidade e tipo de óleo, podemos obter ésteres de epóxi com características 

bem distintas, e possibilitando seu uso em sistemas de secagem ao ar ou estufa conforme a 

necessidade. (SILAEX, 2006). 

 

O Quadro 3, fornece algumas propriedades em relação ao menor ou maior teor de 

ácido graxo utilizados na obtenção destas resinas: 

 

Maior teor de ácido graxo (características 
melhoradas) 

Menor teor de ácido graxo 
(características melhoradas) 

Nivelamento e Flow Resistência química 

Resistência a água Aderência 

Flexibilidade Dureza da película 

Resistência ao intemperismo Secagem 

Cor Retenção de brilho 

Quadro 3 – Influência no teor de ácido graxo nas propriedades das resinas ester de epóxi. 

Fonte – LEITE, 2007. 

 

Dentre as possíveis aplicações das resinas epóxis em acabamentos, podemos 

classificá-las de forma geral como (SILAEX, 2006): 

 

• Resinas de acabamento ao ar – como mencionado acima, referindo-se ás ésteres de 

epóxi. a base de Bisfenol A. 
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• Resinas de acabamento á temperatura ambiente – neste caso é necessária a 

combinação de agentes de cura tais como resinas poliamidas ou poliaminas. a base de 

epóxi flexível. 

• Resinas de acabamento á estufa – aqui a reticulação serão feitas com agentes cross-

linking tais como resinas fenólicas ou tipo amínicas (melamina formaldeído ou uréia 

formaldeído) a base de Bisfenol F e/ou novolac. 

 

As resinas epóxi são utilizadas em manutenção industrial e como adesivo, calafetante, 

solda a frio, primer anti-corrosivo, revestimento com resistência química, etc. Na construção 

civil elas são utilizadas para reconstituição de concreto, adesão de concreto novo com velho, 

remenda de trincas e fissuras, junta de dilatação e rejunte piso industrial monolítico. Além de 

uso como adesivos nas industrias eletrônicas e na construção civil, as resinas epóxi também 

são utilizadas como adesivos de metais e madeiras para colagem automotivas, naval, lazer 

(ex.: Barcos, moveis, aeronaves, estruturas, aeromodelismo) e onde houver necessidade de um 

adesivo termofixo de grande poder aderente, com boa resistência química, térmica e 

mecânica. (SILAEX, 2006). (FIG. 34). 

 

 
Figura 34 – Resinas epóxi utilizada em colagem naval. 

Fonte – SILAEX, 2006. 
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As resinas epóxi líquidas são muito utilizadas em laminados de fibra sintéticas como o 

de vidro, carbono, kevlar e também com naturais como juta, sisal, algodão, etc. Devido a sua 

alta resistência mecânica e química, ela é utilizada em laminados especiais onde as resinas 

convencionais de laminação, como os poliésteres insaturados, não atendem o necessário. São 

muito utilizados em tubulações, tanques, aeronaves, embarcações, veículos de alta 

performance, artigos esportivos, revestimentos especiais, etc. (SILAEX, 2006). (FIG. 35) e 

(FIG. 36). 

 

 
Figura 35 – Utilização de Resina epóxi em veículos de alta performance. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

 
Figura 36 – Resinas epóxi com matriz de fibra de vidro utilizada em bicicletas. 

Fonte – SILAEX, 2006. 
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Devido a suas características de alta resistência mecânica e estabilidade dimensional, 

elas são usadas para confeccionar protótipos, modelos e moldes com muita rapidez, com um 

custo muito inferior a moldes metálicos. Possuem boa resistência à abrasão, impactos e 

podem ser moldados a frio sem necessidade de calor. (SILAEX, 2006). (FIG. 37). 

 

 
Figura 37 – Resinas epóxi utilizada como molde. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

 

2.5 Agentes de cura para resinas epóxi (Endurecedores) 

 

 

As resinas epóxi podem ser curadas com vários agentes de cura,  também chamados de 

endurecedores, conforme as necessidades de cura e produto final. (SILAEX, 2006). São eles : 

 

• Aminas alifáticas 

• Adutos de aminas 

• Poliamidas 

• Aminas cicloalifáticas 

• Anidridos 

• Poliamidoaminas 
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• Aminas aromáticas 

• Polissulfetos 

• Polioxipropilaminas 

• Polimercaptanas 

• Diciandiamida e Trifluoreto de boro 

 

 

2.5.1 Tipos de agentes de cura 

 

 

2.5.1.1 Aminas alifáticas 

 

 

São em sua maioria,  líquidos de baixa viscosidade com odor característico e irritante. 

Alguns tipos mais usados são o etileno diamina (EDA), dietileno triamina (DETA) (FIG. 38), 

trietileno tetramina (TETA), tetraetileno pentamina (TEPA),  etc.. Em geral  são moléculas 

pequenas e muito voláteis, que basicamente, reagem através dos seus radicais hidrogênio 

livre. (SILAEX, 2006). 

 

Vantagens: 

• Rápida cura a temperatura ambiente  

• Baixo custo  

• Baixa viscosidade  

• Boa resistência química  

• Fácil mistura com a resina 

 

Desvantagens: 

• Curto tempo de trabalho  

• Alta exotermia  

• Alta toxicidade  

• Relação critica de mistura  

• Pode causar “blush”(névoa ou oleosidade superficial) 
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Figura 38 – Dietileno triamina (DETA). 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

 

2.5.1.2 Adutos de aminas 

 

 

Os adutos de aminas são  resultante da mistura de resina epóxi ou diluente reativo com 

um excesso de amina. Com isso se obtém uma cadeia maior e menos voláteis, com seus 

radicais hidrogênio parcialmente reagidos e, conseqüentemente, possuem uma relação de 

mistura menos critica, geram menor exotermia, curam mais completamente e possuem menor 

toxicidade. (SILAEX, 2006). (FIG. 39). 

 

 
Figura 39 – Aduto de amina com DETA. 

Fonte – SILAEX, 2006. 

 

 

2.5.1.3 Poliamidas 

 

 

As poliamidas são obtidos através da reação de dimerização de aminas alifáticas como 

o dietilenotriamina (DETA) com diácidos ou ácidos graxos  de cadeia longa, resultando em 

polímeros de alto peso molecular que variam de um líquido viscoso até a sólidos. (SILAEX, 

2006). 

 

Vantagens: 

• Baixa toxicidade  

• Bom poder de adesão  
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• Boa flexibilidade  

• Relação de mistura não critica  

• Longo tempo de trabalho  

• Boa resistência a água 

 

Desvantagens: 

• Alta viscosidade  

• Custo elevado  

• Baixa resistência térmica  

• Baixa resistência química  

• Longo tempo de cura  

• Cores escuras  

 

 

2.5.1.4 Aminas cicloalifáticas 

 

 

As aminas cicloalifáticas, diferentemente das alifáticas possuem anéis cíclicos fazendo 

com que apresentem menor volatilidade, maior estabilidade a luz, menor reatividade e melhor 

retenção de cores. Em estado puro encontram grande dificuldade de cura a temperatura 

ambiente, devido a sua baixa reatividade. Uma das mais usadas é a isoforonadiamina (IPDA), 

porém normalmente com algumas modificações, como por exemplo o uso de aceleradores de 

reação. (SILAEX, 2006). 

 

Vantagens: 

• Baixa viscosidade  

• Excelente estabilidade de cor  

• Alto brilho  

• Boa resistência química  

• Fácil mistura com a resina  

 

Desvantagens: 

• Alto custo  
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• Cristalização  

• Baixa reatividade  

• Média resistência térmica  

 

 

2.5.1.5 Anidridos 

 

 

Os anidridos são usados principalmente em sistemas de cura a quente, pois 

dificilmente reagem a temperatura ambiente. Possuem grande tempo de latência quando 

incorporado a resina e propiciam uma excelente resistência térmica. Os principais usados são 

o anidrido hexahidroftálico (HHPA), anidrido tetrahidroftálico (THPA), anidrido metil nádico 

(NMA), anidrido clorêndrico (HET), anidrido ftálico (PA). (SILAEX, 2006). 

 

Vantagens: 

• Longo tempo de trabalho  

• Baixa viscosidade  

• Alta resistência térmica  

• Boa resistência química  

• Fácil mistura com a resina  

• Alto brilho sem "blush"  

 

Desvantagens: 

• Alto custo  

• Grande relação de mistura  

• Necessidade de cura a quente  

• Cores escuras  

• Necessidade de pós-cura  

• Necessidade de um acelerador 

 

Esses endurecedores comentados acima são os mais utilizados  comercialmente, 

perfazendo aproximadamente 90% do total. Porém existem outros tipos de uso mais 

especifico comentados rapidamente abaixo. 
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2.5.1.6 Poliaminoamidas ou poliamidoaminas 

 

 

São provenientes de uma reação de poliamida  com excesso estequiométrico de 

amina.  Com isso obtem-se um produto que terá características intermediarias entre uma 

poliamida e uma amina alifática.  Adequadas em casos onde se queira maior tenacidade e 

adesividade com melhor fluidez e maior reatividade. (SILAEX, 2006). 

 

 

2.5.1.7 Aminas aromáticas 

 

 

As aminas aromáticas estão sendo pouco usadas devido ao seu grau toxicidade e sua 

cor escura. Geralmente são aminas sólidas que necessitam ser fundidas e misturadas a quente 

com a resina e posteriormente curadas a altas temperaturas. Devido a todo este processo, são 

emitidos muitos vapores amínicos corrosivos e tóxicos. Quando curado, este sistema propicia 

boa resistência química, elétrica, excelente resistência a hidrólise, boa resistência térmica. 

Alguns tipos são o p-p'metileno dianilina (MDA), metafenileno diamina (MPDA), 

diaminodifenil sulfona (DADS). (SILAEX, 2006). 

 

 

2.5.1.8 Polissulfetos 

 

 

São produtos pouco usados pois possuem alta toxicidade, difícil aquisição e alto 

custo.  Suas principais características são flexibilidade, impermeabilidade e excelente adesão 

ao vidro, todavia podem ser substituídos por outros endurecedores que conferem característica 

semelhante com menos toxicidade. (SILAEX, 2006). 

 

 

2.5.1.9 Polioxipropilaminas 
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As polioxipropilaminas são endurecedores que aliam a flexibilidade e adesividade das 

poliamidas com a boa retenção de cor e estabilidade a luz e transparência das aminas 

cicloalifáticas.  Contudo possuem baixa reatividade e alto custo. (SILAEX, 2006). 

 

 

 

2.5.1.10 Polimercaptanas 

 

Normalmente são utilizadas onde se necessite de cura rápida sem grande necessidade 

de resistência química e térmica. Muito utilizado em massas de secagem rápida para uso 

doméstico (ex.: Durepox ultra rápido). (SILAEX, 2006). 

 

 

2.5.1.11 Diciandiamida (Dicy) E trifluoreto de boro (Bf3) 

 

 

São endurecedores sólidos utilizados em sistemas especiais para compostos 

monocomponentes para cura a quente pois possuem um grande tempo de latência em 

estocagem. (SILAEX, 2006). 

 

 

2.6 Desmoldantes 

 

 
Os desmoldantes são agentes que, aplicados na superfície de moldes, evitam que a 
peça moldada tenha aderência. (SILAEX, 2006). 

 

 

2.6.1 Funcionamento dos desmoldantes 

 

 

• Como desmoldante de sacrifício, onde a película do produto forma um filme que sai 

junto com a peça retirada. 
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• Como desmoldante fixo ou semi-fixo, onde a superfície é tratada para ter uma baixa 

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

 

Os desmoldantes são os componentes que não deixam que um material "grude em 

outro", ou seja não se pode tentar fazer um molde ou um positivo de uma peça, sem antes 

passar um ou mais desmoldantes garantindo assim a separação de ambos no final do trabalho. 

Os desmoldantes são muito variados, pois cada tipo de material usado na moldagem e cada 

tipo de material usado na produção da peça moldada exigem que o desmoldante esteja de 

acordo com suas características físicas e reações químicas. Os desmoldantes protegem os 

moldes, reduzem os custos de limpeza, conferem um excelente acabamento às peças 

fabricadas, permitem cadências de produção. (SILAEX, 2006). 

 

 

2.6.2 Tipos de desmoldantes 

 

 

 Alguns tipos de desmoldantes são descritos abaixo: (SILAEX, 2006). 

 

• DMS Spray : É o fluido de silicone puro que serve como lubrificante, desmoldante e 

hidro-repelente. Muito usado em lubrificação de equipamentos de fitness como 

esteiras, partes plásticas e metálicas além da desmoldagem em processos de injeção, 

vacuum-forming e extrusão. 

• Protefilm : Usado para proteger peças e equipamentos contra névoas e respingos de 

tintas. Usado principalmente na industria de fiberglass e mármore sintético e protetor 

em oficinas e locais de pintura. 

• Polidesmo Pva : Desmoldante á base de álcool polivinílico com alto de teor de 

sólidos, que forma filme uniforme e transparente,  que após seco pode até ser retirado 

com as mãos.  Vantagens: aplicável com pistola ou esponja, seca à temperatura 

ambiente, insolúvel em solventes orgânicos, totalmente solúvel em água. 

• Polidesmo 05 : desmoldante concentrado líquido à base de resinas especiais de 

silicone, desenvolvido para aplicações onde se necessite um formador de filme que 

não carbonize e tenha lubricidade, além de proporcionar múltiplas moldagens em cada 
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aplicação. Especialmente indicado para altas temperaturas e as desmoldagens mais 

difíceis. 

• Polidesmo 11 : Desmoldante à base de cera polimérica de alto ponto de fusão em 

meio solvente de alta volatilidade. Após aplicado deixa em poucos segundos uma 

camada seca e uniforme, podendo ser usado com ou sem polimento posterior. Usado 

principalmente para sistemas de resinas epóxi, poliéster e outras moldadas por envaze 

em sistemas de cura à temperatura ambiente ou abaixo de 80° C. 

• Polidesmo 13 : Desmoldante à base de "blend" de polidimetilsiloxano em meio 

solvente de média volatilidade. Deixa uma película de baixíssima tensão superficial 

com secagem ambiente ou até 80° C. Usado em sistemas com necessidade de um 

produto de fácil aplicação e secagem rápida.  Este produto é indicado principalmente 

em sistemas a quente pois tem resistência térmica até 200° C.  Usado em epóxi, 

poliéster, fenol-formaldeído, e outras resinas. 

• Polidesmo 20 : Resina desmoldante concentrado para as mais difíceis desmoldagens. 

Após devidamente curado, forma uma duradoura película semi-permanente, 

propiciando múltiplas desmoldagens com uma única aplicação. Alto rendimento. 

• Polidesmo 55 : Derivado do Polidesmo 05 pronto para uso sem necessidade de 

manipulação para sua preparação. 

• SQL 193 : Desmoldante em emulsão para uso em argilas, cimento e concreto. 

Promove uma pelicula desmoldante, não agressiva ao manipulador e ao ambiente. 

• Emulsão em silicone SQL 100 : Desmoldantes à base de óleos minerais e/ou vegetais 

emulsionados. Utilizado onde o silicone é indesejado. 

• Emulsões de Silicone : Desmoldantes à base de fluidos de silicones emulsionados 

contendo de 35 a 87% de ativos.   Utilizadas nas indústrias de fundição, plásticos e 

artefatos de borracha.  

 

O Quadro 4 mostra o desmoldante correto em função do material das peças e dos quais 

serão feitos os moldes.  
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Material 
das peças 

Material 
dos 
Moldes 
 

Gesso  
Poliester 
ou epóxi 
com fibra 

Poliester ou 
epóxi 
fundido 

Borracha  
de 
poliuretan
o  

Resina 
poliuretan
o 

Espuma 
poliuretano 

Gesso  

água com 
sabão em 

barra 
diluído 

cera de 
desmoldar 

 
álcool 

polivinílico 

cera de 
desmoldar 

 
álcool 

polivinílico 

cera de 
desmoldar não precisa cera de 

desmoldar 

Resina 
poliester 
ou epóxi 

álcool 
polivinílico 

 
óleo 

silicone 

cera de 
desmoldar 

 
álcool 

polivinílico 

cera de 
desmoldar 

 
álcool 

polivinílico 

cera de 
desmoldar 

cera de 
desmoldar 

cera de 
desmoldar 

Borracha 
de 
poliureta
no  

óleo 
silicone 

cera de 
desmoldar 

cera de 
desmoldar 

cera de 
desmoldar 

cera de 
desmoldar 

 
óleo 

silicone 

cera de 
desmoldar 

Resina 
poliureta
no 

álcool 
polivinílico 

óleo 
silicone 

não precisa cera de 
desmoldar 

cera de 
desmoldar 

cera de 
desmoldar 

óleo 
silicone 

cera de 
desmoldar 

Quadro 4 – Desmoldante correto em função do material das peças e dos moldes. 

Fonte – FAZFÁCIL, 2010. 

 

 

2.7 Interface fibra/matriz 

 

 

A estrutura e as propriedades da interface matriz/fibra influenciam significativamente 

nas propriedades finais do material compósito. A boa adesão interfacial aumenta a 

transmissão de tensão da matriz para a fibra, aumentando o desempenho mecânico do 

compósito. Caso não haja esta interação, o material estará sujeito a falhas catastróficas, como 

por exemplo, propagação de trincas em maiores escalas. Este fato influencia diretamente na 

escolha dos materiais a serem empregados na composição do compósito, porque a 

combinação de quaisquer fases nem sempre resultará na boa interação da matriz/fibra. (AL-

QURESHI, 1988). 



   77 

Os mecanismos de adesão entre os constituintes de um compósito são basicamente 
os seguintes: (ASHBEE, 1993). 
 

• Interdifusão - Para que haja adesão, segundo esta teoria, os parâmetros de 
solubilidade dos dois componentes devem ser próximos. Isto ocorre porque 
se formam entrelaçamentos e ligações secundárias entre as moléculas 
interfaciais das duas superfícies adjacentes em completa molhabilidade, 
resultado da difusão de segmentos de cadeia ou cadeias terminais presentes 
nas duas superfícies. Portanto, a adesão em sistemas poliméricos vai 
depender da semelhança de polaridade, peso molecular, ramificações e 
temperatura. 

• Atração eletrostática - Teoria aplicável a sistemas com componentes 
polares. O mecanismo de adesão na interface se dá inicialmente por forças 
de atração eletrostática. A difusão entre as fases ocorre com o tempo sob 
ação da temperatura. 

• Ligação química - É a forma mais eficiente de adesão em compósitos. 
Ocorre geralmente com a aplicação de agentes de acoplamento na 
superfície da carga, que serve como ponte entre o polímero e a fibra. Estes 
materiais devem conter uma parte de sua estrutura que interage com a 
superfície da fibra e outra deve conter grupos orgânicos semelhantes às 
cadeias da matriz polimérica. A resistência mecânica da interface depende 
do número e tipo de ligações químicas presentes. 

• Adesão mecânica - É o mecanismo de adesão mais comum. Não há 
ligações químicas entre o substrato e aderente. A junção ocorre através da 
penetração do adesivo em forma líquida nos poros, rugosidades e fissuras 
do substrato. Após a evaporação do solvente ou reação química, a resina 
solidifica, promovendo maior adesão naqueles pontos onde a ancoragem foi 
mais acentuada. 

• Adsorção e molhamento - O molhamento eficiente da fibra pela matriz 
remove o ar e recobre toda a superfície da fibra com material polimérico. 
Este mecanismo dependerá das tensões superficiais dos componentes. 
Quando uma gota de um líquido é colocada sobre uma superfície sólida, 
dois fenômenos são observados: ou o líquido espalha-se inteiramente sobre 
a superfície, ou permanece na forma de gota possuindo um ângulo de 
contato definido entre a fase líquida e a fase sólida. 

 

 

2.8 Mecanismos de falha 

 

 

Um dos métodos de se caracterizar as propriedades mecânicas dos materiais 

compósitos é a análise dos mecanismos de falha. Usualmente, a fratura não ocorre de forma 

catastrófica, tendendo a ser progressiva, com falhas subcríticas dispersas ao longo do material, 

constituindo-se assim numa vantagem. A caracterização das propriedades mecânicas de 

materiais compósitos não é uma tarefa simples. Os mecanismos de falha local que podem 

ocorrer durante a fratura de um compósito com fibras são: (PIRES, 2009). 

 

• Arrancamento das fibras;  
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• Efeito denominado como ponte de fibras, em que as superfícies de uma trinca são 

interligadas por fibras;  

• Deslocamento interfacial matriz/fibras, seguido da ruptura das fibras;  

• Ruptura das fibras;  

• Trincamento da matriz. 

 

Na Figura 40 são demonstrados os vários mecanismos de falha que podem ocorrer de 

modo catastrófico em compósitos reforçados com fibras contínuas e orientadas. 

 

 
Figura 40 – Mecanismos de falha em compósitos. 

Fonte – SILVA, AL-QURESHI, 1999. 

 

 

2.9 Fibras 

 

 

Existem algumas formas distintas de se classificar as fibras. A primeira distinção que 

se faz é entre fibras sintéticas e naturais. Em seguida, as fibras naturais são divididas em 

vegetais, animais e minerais. Por último, as fibras vegetais são separadas de acordo com a sua 

origem na planta, fibras de semente, de fruto, de caule, de folha, de talo e de cana. Exemplos 

de cada tipo de fibra também estão demonstrados. (MOHANTY, 2002). (FIG .41). 
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Figura 41 – Classificação das fibras e alguns exemplos. 

Fonte – MOHANTY, 2005. 

 

 

2.9.1 Fibras sintéticas 

 

 

Fibras sintéticas são fibras obtidas a partir de polímeros sintéticos: a poliamida 

(náilon), poliacrílicos, elastômeros, derivados do polivinilo, poliolefina e poliuretano. Outros 

polímetros com interesse industrial são as fibras sintéticas como o nylon, utilizado nas redes e 

o fios de pesca, e o terylene, utilizado como fio na indústria têxtil. Ela utiliza-se 

principalmente para fazer roupa e outros materiais como lençóis de cama, almofadas, 

echarpes entre outros. Alguns exemplos são: (BENTO, 2006). 

 

• Polipropileno - Constituídas de um material polimérico termoplástico, conferindo 

grande flexibilidade e tenacidade às mesmas. 

• Poliéster - São resistentes a temperaturas de até 220°C. São utilizadas em misturas 

asfálticas geralmente em comprimentos que variam da ordem de 0,6mm a 1,2mm, 

podendo ser utilizadas em tamanhos maiores a fim de melhorar o efeito de reforço. 

• Polietileno - Apresentam pouca resistência a altas temperaturas. 
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2.9.2 Fibras naturais 

 

 

As fibras naturais, conforme mostrado na Figura 41, são subdivididas em vegetais 

(algodão, coco, linho, juta, rami, cânhamo, sisal, abacaxi, arroz, bambú, bagaço de cana), 

animais (lã e seda) e minerais (vidro, amianto e carbono). 

Abaixo, falaremos das fibras vegetais, que é o objeto de estudo. 

 

 

2.9.2.1 Fibras vegetais 

 

 

As fibras vegetais são estruturas alongadas de secção transversal vazada e 

arredondadas, são distribuídas por o todo vegetal podendo ser classificadas de acordo com a 

origem anatômica como fibras de talo, fibras de folha, fibras de lenho e fibras de superfície. 

As fibras de talo ocorrem no floema que fica na entrecasca do talo, por exemplo, as fibras de 

juta, rami, linho, algodão, e piaçava. As fibras de folha são extraídas das folhas dos vegetais, 

podemos citar as de sisal, curauá, abacaxi, banana e palma. As fibras de lenho são obtidas do 

lenho como no caso as fibras de bambu e as fibras de bagaço de cana. As fibras de superfície 

formam uma camada protetora de caules, folhas, frutos e sementes das plantas, como as fibras 

de açaí, coco e as fibras de algodão. (FAGURY, 2005). 

As principais vantagens das fibras vegetais em relação às fibras sintéticas tradicionais 

são: abundância, baixo custo, baixa densidade, boas propriedades específicas, facilidade de 

obtenção e manuseio, não-tóxicas, baixa abrasão de equipamentos e moldes, absorção de 

dióxido de carbono do meio-ambiente, biodegradabilidade, e o aspecto ecológico e renovável. 

Por outro lado, também possuem desvantagens que prejudicam a sua aplicação em muitas 

situações e ambientes, como por exemplo: alta absorção de umidade, alta variação de 

propriedades, baixa resistência a microorganismos e baixa estabilidade térmica. Apesar das 

propriedades mecânicas das fibras vegetais serem muito inferiores às de fibras sintéticas, sua 

densidade é aproximadamente metade da fibra de vidro, por exemplo. (SILVA, 2003). 

Fibras de plantas, também chamadas de fibras técnicas, possuem comprimento longo, 

de até um metro, e diâmetro aproximado de 50-100 µm. Estas fibras são formadas por feixes 

de células mortas de planta, também conhecidas por fibras individuais, que possuem formato 

tubular, parede espessa e no centro uma cavidade, chamada de lúmen. Essas células, ou fibras 
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individuais, têm comprimento aproximado de 1-50 mm e diâmetro aproximado de 10-50 µm. 

Cada camada das células ou fibras individuais é formada basicamente por microfibrilas de 

celulose semicristalina, circundadas por uma matriz de hemicelulose e lignina. As 

microfibrilas têm diâmetro de cerca de 10-30 nm e são responsáveis por dar a resistência 

mecânica às fibras. A matriz de hemicelulose é ligada por pontes de hidrogênio com as 

microfibrilas de celulose formando uma rede tridimensional. Já a lignina, forma outra rede 

que se intercala tridimensionalmente com a rede de hemicelulose e microfibrilas, e ajuda na 

rigidez da parede da célula. (SILVA, 2003). (FIG. 42). 

 

 
Figura 42 – Representação esquemática de uma microfibrila. 

Fonte – Silva, 2003. 

 

As fibras vegetais, com exceção do algodão, são constituídas por celulose, 

hemicelulose, lignina, e outros compostos orgânicos. Elas possuem fórmula e estrutura 

química complexas e, no caso da lignina, não totalmente decifradas. (PIRES, 2003). As 

composições de algumas fibras naturais são mostradas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Composição química de algumas fibras naturais (% mássica). 

 

Composição Sisal Coco Algodão Juta Linho Rami 

Celulose 51 - 78 36 - 53 79 - 87 61 – 73 64 - 75 65 - 86 

Hemicelulose - 0,15 - 0,25 3/10 13 – 20 9/17 13,1 

Lignina e Pectina 7/14 39 - 49 4/6 12/13 10 ½ 

Solúveis em água 16,2 - 1 1,1 3,9 5,5 

Ceras 2 - 0,6 0,5 0,5 0,3 

Ângulo espiral 20 41 - 45 - 8 10 7,5 

Teor de umidade 11 - 10 12,6 10 8 

Fonte – PIRES, 2009. 

 

A celulose é um polímero hidrofílico que contém seis grupos hidroxila em sua 

estrutura básica. (FIG. 43). Estes grupos de hidroxila fazem ligações do tipo ponte de 

hidrogênio intra e intermoleculares. Nas ligações intramoleculares, as hidroxilas da própria 

molécula ligam-se entre si, e nas intermoleculares ligam-se com outras moléculas de celulose 

ou moléculas polares presentes no ambiente. Por este motivo, as fibras vegetais não 

modificadas apresentam grande afinidade com a umidade ambiente (hidrofilia) e pouca 

afinidade com matrizes poliméricas hidrofóbicas, que é o caso da maioria das resinas 

empregadas em compósitos. A exposição excessiva dos compósitos à umidade pode provocar 

inchamento, perda de propriedades mecânicas, e falta de estabilidade dimensional. (PIRES, 

2003). 

 

 
Figura 43 – Unidade básica da celulose. 

Fonte – PIRES, 2009. 
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Os últimos anos foram marcados pelo rápido desenvolvimento na reforçados por fibras 

naturais. Este desenvolvimento tem ocorrido porque oferecem várias vantagens em relação às 

fibras sintéticas: baixa deformabilidade, baixa abrasividade aos moldes e são biodegradáveis. 

É sempre relevante ressaltar que estes materiais também são fontes renováveis. (MUTJÈ, 

2007). 

 
As fibras naturais, quando incorporadas aos polímeros, podem usar praticamente 
todos os métodos convencionais de fabricação, tais como: extrusão, calandragem, 
laminação, prensagem, entre outros. (BLEDZK, 1999). 

 

A Tabela 3 apresenta as propriedades típicas de diferentes tipos de fibras sintéticas e 

naturais. 

 

 
Tabela 3 – Propriedades mecânicas de fibras sintéticas e naturais utilizadas em compósitos. 

 

Fibras 
Massa 

específica 
(g/cm³) 

Resistência 
a ruptura 

(MPa) 

Módulo de 
elasticidade

(GPa) 

Deformação 
máxima 

(%) 

Celulose/ 
lignina 

(%) 

Carbono 1,8 3800 225 1,6 - 

Vidro E 2,55 2500 75 4,8 - 

Asbesto 2,6-3,4 3000 190 2,5 - 

Sisal 1,45 300-800 16,2-31,3 2,9 67/12 

Coco 1,15-1,45 130-170 4-13 15-40 45/40 

Banana 0,41 85-150 3,2-4,8 2,1 65/15 

Juta 1,3 95-119 3,5-17,4 1,5-1,8 63/16 

Bambu 1,1 70-575 4,6-28,8 3,2 - 

Fonte – BLEDZK, 1999. 
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2.9.2.1.1 Aspecto químico das fibras  

 

 

As fibras vegetais são basicamente constituídas de celulose, hemicelulose, lignina, 

além de pequenas quantidades de pectina, sais inorgânicos, substâncias nitrogenadas, corantes 

naturais, que são incluídos no que se denomina de fração de solúveis. Na Figura 44 estão 

esquematizadas estruturas de celulose, lignina e pectina. (FAGURY, 2005). 

Celulose é um polímero linear cristalino formado por unidades β-D glicopironases 

unidas por ligações glicosídicas β-(1→4). Os grupos laterais possuem reatividades distintas, o 

grupo C1-OH é derivado da formação do anel através da ligação hemiacetal intramolecular, 

possui propriedades redutoras, enquanto que o C4-OH é um grupo alcoólico não redutor. Os 

anéis de glicose adotam conformação mais estável em forma de cadeia com grupos hidroxila 

na posição equatorial, a formação das ligações hidrogênio entre os átomos adjacentes, 

oxigênio e hidrogênio, forçam o arranjo linear da macromolécula. (FAGURY, 2005). 

Hemicelulose é uma variedade de moléculas complexas, amorfas e de unidades: β-D-

xilose, β-D-manose, β-D-glicose, α-L-arabinose, α-D-galactose, ácido β-D-glicurônico ou 

ácido α-D-4, O-metilglicurônico. Essas unidades são formadas por cadeias de carbono, com 

um grupo hidroxila ligado a cada átomo de carbono, exceto aqueles que podem estar na forma 

de carbonila ou em ligação hemiacetal. Tanto os grupos hidroxila quanto carbonila, são 

hidrofílicos, absorvem água, o que favorece a solubilidade de hemicelulose. (REGIANI, 

2000). 

Lignina é uma macromolécula formada por um sistema aromático, muito reticulado de 

elevado peso molecular, amorfo, composto de unidades fenilpropano.  

Pectina consiste em cadeia linear de unidades de α-D-ácidos galacturonicos, com graus 

variáveis de éster metílico. (FAGURY, 2005). 

 
Botanicamente, as “fibras” são células vegetais esclerenquimatosas de forma 
tipicamente prosenquimatosa, isto é, apresentam comprimento excessivamente 
maior que a largura. (MEDINA, 1959). 
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Figura 44 – Estrutura química de constituintes de fibras vegetais. 

Fonte – FAGURY, 2005. 

 

Onde na Figura 44: 

a) celulose, um polímero linear; b) lignina, um polímero reticulado; c) pectina, 

molécula linear. 

 

A Figura 45 mostra à esquerda o esquema das plantas de sisal e linho, no centro o 

esquema das seções transversais do talo de sisal e da folha de linho, e à direita feixes de fibras 

celulares. Das folhas de sisal são obtidos três tipos de fibras: fibras extraídas mecanicamente 

da periferia das folhas, fibras em tiras contendo cavidades vasculares extraídas do centro das 

folhas, e fibras de xilema, que são as mais irregulares. As fibras mecânicas de sisal têm 

comprimento entre 1 e 1,5 m, e espessuras de 100 a 300 µm. As fibras comerciais de linho 

têm comprimento entre 40 e 70 cm e espessura de 20 a 25 µm. (FAGURY, 2005). 

 

 
Figura 45 – Representação genérica de fibras vegetais. 

Fonte – LI, 2000. 
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Onde na Figura 45: 

a) talo do algodão de onde são retiradas as fibras; b) corte transversal do talo de 

algodão; c) feixe de fibras-celulares de algodão; d) folhas de sisal onde são retiradas fibras;e) 

corte transversal da folha de sisal; f) feixe de fibras-celulares de sisal. 

 

 

2.9.2.1.2 Fibra de sisal 

 

 

Originária do México, a “Agave Sisalana Perrine”, é uma planta utilizada para fins 

comerciais. O sisal é cultivado em regiões semi-áridas. No Brasil, os principais produtores são 

os estados da Paraíba e da Bahia, neste último, especialmente na região sisaleira, onde está 

localizada o maior pólo produtor e industrial do sisal do mundo, que é a cidade de Conceição 

do Coité. A espécie mais cultivada é o Agave sisalana (FIG. 46) e o ciclo médio de vida do 

sisal comum é de 8 anos, e ao final destes, a planta entra em floração e morre sem frutificar, 

sendo que o sisal híbrido frutifica. (FORD BRASIL, 2008). 

 

 
Figura 46 – Planta do sisal. 

Fonte – BRAGA, 2006. 
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Do sisal, utiliza-se principalmente a fibra das folhas que, após o beneficiamento, é 

destinada majoritariamente à indústria de cordoaria (cordas, cordéis, tapetes etc). Os 

primeiros bulbilhos da agave sisalana foram introduzidos na Bahia, em 1903, pelo 

Comendador Horácio Urpia Júnior nos municípios de Madre de Deus e Maragogipe, trazidos 

provavelmente da Flórida, através de uma firma americana., foi difundido inicialmente no 

estado da Paraíba e somente no final da década de 30 na Bahia. Atualmente o Brasil é o maior 

produtor de sisal do mundo e a Bahia é responsável por 80% da produção da fibra nacional. O 

sisal teve seu apogeu econômico durante a Crise do Petróleo nas décadas de 60 e 70. A 

utilização das fibras sintéticas, porém a necessidade de preservação da natureza e a forte 

pressão dos grupos ambientalistas vem contribuindo para o incremento da utilização de fios 

naturais. O ciclo de transformação do sisal em fios naturais tem início aos 3 anos de vida da 

planta, ou quando suas folhas atingem até cerca de 140 cm de comprimento que podem 

resultar em fibras de 90 a 120 cm. As fibras representam apenas 4 a 5% da massa bruta da 

folha do sisal. As folhas são cortadas a cada 6 meses durante toda vida útil da planta que é de 

6/7 anos. Ao final do período é gerada uma haste (inflorescência), a flecha, onde surgem as 

sementes de uma nova planta. Uma característica da família é que a planta morre após gerar 

as sementes. (WIKIPEDIA, 2010). 

O sisal é uma importante fibra nacional utilizada principalmente em cordoaria e 

artesanato, mas que pode ter seu valor agregado multiplicado se utilizado como reforço de 

compósitos poliméricos. O sisal é uma fibra ligno-celulósica leve e atóxica, que apresenta alto 

módulo e resistência específica, custa aproximadamente dez vezes menos que a fibra de vidro 

e, ao contrário desta fibra inorgânica, causa menos danos por abrasão aos equipamentos e 

moldes. Entre outras vantagens do sisal pode-se apontar a facilidade de modificação 

superficial, característica das fibras vegetais, sua abundância no Brasil, facilidade de cultivo, 

o fato de ser um material biodegradável que provem de fonte renovável, além de apresentar 

boas propriedades como isolante térmico e acústico. Estes fatores, aliados à alta tenacidade, 

resistência à abrasão e ao baixo custo, tornam o sisal uma das mais estudadas fibras naturais. 

Alem de ser a fibra vegetal mais dura que existe, o sisal é uma planta resistente à aridez e ao 

sol intenso do sertão nordestino. Como comparação, uma fibra sintética demora até 150 anos 

para se decompor no solo, enquanto a fibra do sisal, em meses, torna-se um fertilizante 

natural. (GASSAN & BLEDZKI, 1999). 

No Brasil possui um grupo de trabalho, denominado Verde, que tem como foco a 

pesquisa e aplicação de matérias-primas renováveis para ônibus e caminhões. Graças a este 

trabalho, atualmente os revestimentos das paredes traseiras e laterais da linha dos caminhões 
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médios e leves da Mercedes-Benz trazem como item de série a utilização da fibra de sisal. 

(FIG. 47). 

Os estudos vêm sendo feitos desde a Eco-92, quando a marca Mercedes-Benz 

apresentou o primeiro protótipo com peças confeccionadas com fibra de sisal. A partir daí, 

esta matéria-prima passou a ser a potencial substituta da fibra de vidro. Extraída por 

agricultores do município de Valente no sertão da Bahia, a fibra de sisal é obtida por meio de 

um projeto que beneficia cerca de 500 pessoas, colaborando com o desenvolvimento 

sustentável da região. (FORD BRASIL, 2008). 

 

 
Figura 47 – Revestimento interno de um caminhão em Fibra de Sisal. 

Fonte – BRAGA, 2006. 

 

Como dito anteriormente, os Ford Ka Beauty & Beast (FIG. 48), dois carros show 

apresentados no estande da Ford durante o 25° Salão do Automóvel de São Paulo, são os 

primeiros no Brasil a receberem peças plásticas feitas com material reciclado e fibra de sisal. 

Resultado de quatro anos de pesquisa, a utilização desses materiais será realidade para os 

veículos Ford em futuro não tão distante. A companhia entrou com pedido de patente da 

tecnologia desenvolvida no Brasil que utiliza polipropileno reciclado e fibra de sisal para a 

confecção de peças plásticas injetadas ou moldadas. Conhecido como Ecoproject, a nova 

tecnologia é resultado do maciço investimento da Ford no Centro de Desenvolvimento de 

Produtos em Camaçari, BA. Nessa mesma linha outras novidades estão em gestação nos 

laboratórios do Centro de Desenvolvimento. Uma das preocupações que motivou o projeto foi 

o de reduzir a dependência de materiais que causam impacto no meio ambiente, bem como 

minimizar o impacto da volatilidade do preços do barril de petróleo, de onde é extraído o 
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polipropileno virgem. A contrapartida social com a possibilidade de utilizar matéria-prima 

vegetal originada em regiões de baixa geração de renda é outro benefício do projeto. (FORD 

BRASIL, 2008). 

 

 
Figura 48 – Ford Ka Beast. 

Fonte – FORD BRASIL, 2008. 

 

 

2.9.2.1.3 Fibra de juta 

 

 

Originária da Índia, a “Corchorus Capsularis” ou juta é uma fibra vegetal resistente 

parecida com o barbante, totalmente ecológica. Proveniente da família das tiliáceas, sua 

planta, uma erva lenhosa, pode alcançar altura de 3 a 4 metros e o seu talo a espessura de 

aproximadamente 20 mm, crescendo em climas úmidos e tropicais. (FAGURY, 2005). 

 
A história da juta na Amazônia é uma página brilhante da perseverança, da 
assiduidade e, sobretudo, do esforço dos agricultores nipônicos. (Valente, 2000). 

 

As melhores qualidades de juta distinguem-se pela robustez das fibras e pela cor 

branca e brilhante do talo; as qualidades inferiores distinguem-se pela côr dos talos, que são 
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mais escuros, pelo menor comprimento das fibras, de côr mais acinzentada, ao par de terem 

menor resistência. O comprimento das células elementares da juta é em média de 0,80 mm, e 

o diâmetro varia de 0,01 a 0,03 mm. (VALENTE, 2000). 

Analisadas as fibras da juta temos: Cinza (0,70%), Água (9,72%), Gorduras Cerosas 

(0,36%), extrato aquoso (1,06%), Celulose (64,10%), Substâncias incrustantes (24,06%). 

Dada a proporção centesimal das substâncias orgânicas da juta temos: Carbono (46,30%), 

Oxigênio (47,60%), Hidrogênio (6,10%). Como podemos ver pela análise da juta, o seu 

principal componente é a celulose, sob a forma de linho-celulose. A juta tem boa afinidade 

para corantes diretos e para corantes básicos. É muito higroscópica, regulando a umidade em 

12%, o que a torna a matéria prima ideal para a sacaria, evitando tanto o ressecamento quanto 

a fermentação do produto acondicionado. (WIKIPEDIA, 2010). 

É uma das mais baratas fibras naturais e, em quantidade produzida e número de 

aplicações, em escala mundial, é superada somente pelo algodão. O ciclo do plantio leva seis 

meses e coincide com os períodos de cheia e vazante dos rios. Por ser plantada nas calhas dos 

rios, não provoca desmatamento. A época do plantio varia segundo a natureza e o clima, 

geralmente se dá entre agosto e janeiro. Produtos feitos da fibra são biodegradáveis e sua 

colheita é renovável naturalmente, sem queimadas e sem o uso de fertilizantes.Do fio de juta 

são produzidos diversos tipos de telas usadas em confecções, decorações, revestimentos de 

piso e parede, artesanato, cortinas, sacolas, divisórias, base para gesso, sacarias de café, batata 

e muitos outros itens que precisam de uma matéria-prima consistente e duradoura. Esses fios 

são organizados em grandes rolos por uma máquina denominada passador. Os rolos seguem 

para as fiadeiras onde as fibras são torcidas e trançadas dando origem a fios, cordas e cabos de 

várias espessuras de acordo com sua utilização. (PIRES, 2009). 

A Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), faz a extração e processamento da fibra de 

acordo com as etapas: corte, maceração, desfibramento, secagem, enfardamento, classificação 

(FIG. 49). O corte deve ser feito cuidadosamente para a produção de fibras de melhor 

qualidade. Após o corte, as partes devem ser enfaixadas e secas ao sol. Após a secagem ao 

sol, o material é mergulhado em água limpa, de preferência corrente para o processo da 

maceração, cuja ação se processa por meio de uma fermentação originada por bactérias 

aeróbicas. Posteriormente ocorre o desfibramento onde o material é retirado da água, com ele 

amolecido, se processa a separação das fibras, com o cuidado de não raspá-las, para não 

perder a resistência, são lavadas em água corrente, secas, classificadas e enfardadas. A planta 

requer clima quente e úmido e um solo fértil, atingindo uma altura de 2,5 a 4m. A colheita 
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ocorre de 3 a 5 meses depois da semeadura, quando a planta ainda se encontra em floração. 

(FAGURY, 2005). 

De uma maneira geral, pode se extrair as fibras por processos mecânicos, químicos e 

biológicos, ou por uma combinação entre eles. 

 

 
Figura 49 – Etapas da extração das fibras de juta realizada pela CTC. 

Fonte – FAGURY, 2005. 

 

Onde na Figura 49: 

a) plantação; b) corte; c) maceração; d) desfibramento; e) secagem; f) secagem g) 

enfardamento; h) classificação das fibras. 

A cultura da juta e da malva, já por quase meio século, é importante para a economia 

da região amazônica, em função de sua capacidade de fixação da população no campo e da 

utilização de forma produtiva das áreas de várzea na extensão do Rio Amazonas, mais 

especificamente nos municípios localizados à margem do rio nos estados do Amazonas e 

Pará. Isto se deve, em grande parte, à relativa facilidade de exploração regional dessas plantas 
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e ao sucesso da comercialização das fibras no mercado nacional, aliado à extraordinária 

adaptação da juta na região e à presença da malva, nativa no Estado do Pará e posteriormente 

cultivo no Estado do Amazonas. No Brasil, a introdução da juta, (FIG. 50), se deu na década 

de 30, onde se conseguiu produzir uma variedade de juta adaptada às condições da região 

amazônica. Sua cultura tornou-se uma das principais atividades econômicas das populações 

ribeirinhas da região amazônica, sendo um fator fundamental da fixação de mais de 50 mil 

famílias ao campo e chegou a representar 30% da economia do Estado do Pará. (PIRES, 

2009). 

 

 
Figura 50 – Juta cultivada na Amazônia. 

Fonte – PIRES, 2009. 

 

A juta é uma planta da família das Tiláceas e a fibra é obtida principalmente das 

espécies Corchorus, que são plantas anuais, herbáceas, cultivadas em larga escala na Índia e 

em Bangladesh (antigo Paquistão Oriental). Essas plantas exigem um solo fértil e bem 

drenado, assim como um clima quente e úmido. Excessos de chuvas após a semeadura e uma 

estação muito seca são desastrosas ao seu crescimento. (IFIBRAM, 1984). 

 
A história do cultivo de juta na Amazônia começa em 1930, com a chegada de uma 
Missão Japonesa, chefiada por Tsukasa Oyetsuka. Esta Missão veio ao Brasil por 
ordem do Governo Japonês, que havia assinado um contrato em 11 de março de 
1927 com o Governo do Amazonas, onde este concedia 1 milhão de hectares de terra 
(IFIBRAM, 1984). 
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O objetivo da Missão era estudar, inspecionar e selecionar as terras a serem 

demarcadas. Tão logo concluída a missão, o Sr. Oyetsuka comprou um lote de terras chamado 

Vila Batista, situado “no encontro das águas do Paraná dos Ramos com o Rio Amazonas, a 

duas milhas da baixa corrente de água da cidade de Parintins”. A Vila Batista passou a se 

chamar “Vila Amazônica”. Para o Sr. Oyetsuka a localidade de suas terras era muito 

importante, pois ali se dava o encontro de vários rios que despejam noRio Amazonas. Assim, 

o lugar deveria ter um nome à altura de sua importância, como VILA AMAZÔNICA. Pois é 

uma localidade onde “os tributários de Uaicurapa, Andirá, Maués, Mamuru, Canumá, Urariá e 

Abacaxi se unem para tornar-se o Paraná dos Ramos, que despeja no grande Amazonas”. Em 

21 de outubro de 1930, o “Instituto Amazônia” era fundado pelo Sr. Oyetsuka na Vila 

Amazônia, onde havia uma estação experimental de agricultura, um hospital, uma escola de 

agronomia e um escritório de meteorologia. (IFIBRAM, 1984). 

Terminada a Missão no Amazonas, o Sr. Oyetsuka retorna ao Japão onde funda outro 

“Instituto Amazônia”. 

 
O Instituto Amazônia no Japão era uma espécie de filial do Brasil, onde o Sr. 
Oyetsuka  publicava boletins tornando conhecidos os fatos da Amazônia . Os 
resultados e estudos no campo da agricultura e no escritório de meteorologia eram 
publicados, tornando o instituto uma fonte certa de informação sobre a Amazônia . 
(BRAGA, 2006). 

 

Em março de 1930, antes de vir ao Brasil, ele havia fundado a Alta Escola de 

Colonização Japonesa, que escolhia dentre os alunos graduados das escolas secundárias de 

todo o Japão os melhores para enviar à Amazônia. A duração do curso em Tókio era de um 

ano, que em abril de 1931 enviou alunos para cursar a Escola de Agronomia Industrial 

anexada ao Instituto Amazônia de Parintins. A juta foi escolhida por ser na época um produto 

de primeira importância nas relações comerciais em todo o mundo. A fibra era utilizada na 

fabricação de cordame e fios em bruto, empregados na tecelagem de sacos de serrapilheira ¹. 

As sementes foram trazidas do Japão e de São Paulo (A primeira tentativa de aclimatação de 

juta no Brasil foi feita em 1920, quando Antonio da Silva Neves enviou, da Índia, várias 

toneladas de sementes variadas), onde as tentativas do cultivo da juta fracassaram. Todavia, 

somente 50% das sementes germinaram e tinham altura de apenas uma polegada. (SANTOS, 

2004). 

 
________________ 
¹ Serrapilheira era o termo usado antigamente para os sacos tecidos com fibra de juta. 
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Em novembro de 1931 chegaram quatro tipos de sementes trazidas da Índia, sendo 

elas: Chorchorus Capsularis, Chorchorus Olitorius, Hibiscus Cannabinus, Crotalaria Juncea. 

As sementes foram plantadas em três lugares: em campo seco, em campo úmido e em um 

campo contendo simultaneamente os dois tipos de solos – seco e úmido. O resultado foram 

mudas de “desprezível aparência, com altura de 3 a 5 pés e 0.3 e 0.7 polegadas de diâmetro”. 

Em junho de 1932, os primeiros sacos de juta fabricados com a fibra desse cultivo 

experimental foram mandados para Tóquio. Eles foram examinados e os resultados foram 

bastante promissores. Decidiu-se, assim, estabelecer um modelo em Andirá (AM), para a 

realização de uma experiência em larga escala. O modelo consistiu na formação de 50 grupos 

de 150 colonos. A cada turma era cedida uma casa para moradia, um lote de terra e alimentos 

por um ano. (SANTOS, 2004). 

Em setembro de 1933, foi enviado ao Brasil um perito agrícola e professor da Alta 

Escola de Colonização Japonesa, que esteve na Ìndia durante três meses estudando os meios 

de plantio, fabricação, embalagem e muitos outros aspectos sobre a juta. Esse técnico veio ao 

Brasil para orientar os colonos japoneses sobre o cultivo da juta e, assim, semearam novas 

sementes vindas de Calcutá. Os resultados obtidos ainda ficaram muito aquém do que se 

esperava e o fracasso foi “atribuído à ignorância do modo de agir na agricultura nos lugares 

tropicais, à insuficiência de lavradores e à má qualidade das sementes empregadas”. Isso 

provocou um abalo moral nos colonos e muitos queriam voltar para suas terras de origem. 

(RIBEIRO, 1970). 

 
A colônia encontrava-se em desespero, até que em outubro de 1934 um colono 
chamado Ryota Oyama descobriu em seu campo dois pés de juta de uma diferente 
qualidade. A juta descoberta por Ryota Oyama é atualmente conhecida por JUTA 
BRANCA, JUTA VERDE e/ou OYAMA. Eram mudas de “14 pés de altura e 
tinham perto da base 2 polegadas de diâmetro”. Após o exame das sementes, 
descobriu-se que eram do tipo já conhecido, Chorchorus Capsularis (RIBEIRO, 
1970). 

 

As sementes foram cultivadas e as mudas que foram obtidas tinham características 

idênticas às da juta indiana, sendo a melhor espécie de juta aclimatada na região. Os plantios 

para colheita foram feitos entre 1934 e 1936, especialmente pelo Sr. Oyama e a primeira 

produção comercial exportada foi em 1937, atingindo a safra de 12 toneladas, sendo que 2 

toneladas destinaram-se ao Japão para estudo e o restante para Belém. As fibras enviadas para 

Belém foram comercializadas e o mercado mostrou-se bastante interessado, eram fibras 

compridas, tinham resistência, elasticidade, brilho, primor, brancura e uniformidade na cor. 
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Entusiasmados com os resultados, os colonos mudaram-se para terras baixas para cultivar a 

juta. (SANTOS, 2004). 

Atualmente, a produção mundial anual de juta supera os três milhões de toneladas, 

liderados pela Índia. Apesar de figurar em posição modesta nos últimos anos, (FIG. 51), a 

produção brasileira já superou as cem mil toneladas anuais no início da década de 80 e hoje 

prevê crescimento de 15-20%/ano devido ao crescente consumo por parte de produtos com 

apelo ecológico. (PIRES, 2009). 

 

 
Figura 51 – Os dez maiores produtores mundiais de Juta. 

Fonte – PIRES, 2009. 

 

A empresa Honda adotou o uso de juta na cobertura central do porta-malas do Fit. O 

produto era bastante usado pela indústria automobilística há mais de 20 anos, mas foi trocado 

por resinas plásticas, mais baratas e de produção em larga escala. Agora, a juta começa a 

reconquistar espaço em diversas peças automobilísticas. (FIG. 52). 
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Figura 52 – Cobertura central do porta-malas do Honda Fit em fibra de Juta. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

No detalhe, os pequenos fios de juta, utilizados pela empresa Honda, na fabricação da 

cobertura central do porta-malas do modelo Honda Fit. (FIG. 53). 

 

 
Figura 53 – Detalhe da cobertura central do porta-malas do Honda Fit em fibra de Juta. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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2.10 Balanço energético 

 

 
O Balanço Energético Nacional – BEN é o documento tradicional do setor 
energético brasileiro que divulga, anualmente, extensa pesquisa e a contabilidade 
relativas à oferta e consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de 
exploração e produção de recursos energéticos primários, sua conversão em formas 
secundárias, a importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia.Uma 
das mais completas e sistematizadas bases continuadas de dados e estatísticas 
energéticas disponível no país, o BEN constitui-se em uma referência fundamental 
para qualquer estudo do planejamento do setor energético brasileiro. (BEN, 2010). 

 

O BEN foi criado em 1976 com o objetivo de expor estatísticas de energia do Brasil, 

já que até aquele momento o país não possuía dados gerais sobre energia, apenas estatísticas 

setoriais. A motivação para sua criação ocorreu após o mundo enfrentar a primeira crise do 

petróleo, em 1973. O BEN é publicado regularmente há mais de 30 anos pelo Ministério de 

Minas e Energia – MME, e desde 2005 a execução operacional das atividades relacionadas a 

sua elaboração são de responsabilidade integral da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. 

(BEN, 2010). 

 
A matriz energética brasileira apresentou em 2009 uma proporção de energia 
renovável ainda maior do que nos anos recentes, atingindo 47,3%. Esta é a maior 
proporção observada desde 1992, quando o uso da lenha e do carvão vegetal, nem 
sempre proveniente de reflorestamento, era muito mais intenso (correspondia a mais 
de 17% de toda a energia consumida no país; em 2009 essa proporção esteve em 
torno de 10%). Em 2009, o total de energia consumida no país atingiu 243,9 milhões 
de toneladas equivalentes de petróleo, significando uma redução de 3,4% em relação 
a 2008. (BEN, 2010). 

 

Mesmo com o aumento da produção de energia renovável em 2009, a utilização de 

fibras naturais, como sisal e juta na co-geração de energia elétrica nas usinas de açúcar e 

alcóol, ainda nem aparece no relatório emitido pela EPE. Atualmente é mais usado o bagaço 

de cana como combustível, uma prática em todo o mundo. Portanto, com a escassez do 

petróleo e fontes de energia não renováveis, existe uma tendência para a utilização de outros 

combustíveis. Com esta grande demanda de biocombustível no futuro, o que diferenciará o 

seu uso será a eficiência com que o potencial do bagaço será aproveitado, (TAB. 4). Sendo 

assim, ainda existe muito mercado para estas fibras se firmarem com fontes de energia 

renováveis do futuro. (BEN, 2010). (FIG. 54). 
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Figura 54 – Oferta interna de energia no Brasil. 

Fonte – BEN, 2010. 

 
Tabela 4 – Poder calorífico das biomassas. 

 
 

Fonte – Adaptado de CARRETEIO E BORGES, 2008. 

Tipo de biomassa Poder calórico (kcal/kg) 

Aparas de Polipropileno 11.000 

Aparas de Politileno 10.000 

Carvão Vegetal 6.400 

Casca de Castanha 5.500 

Recortes de Couro 4.400 

Casca de Bagaçu 4.300 

Casca de Cacau 3.900 

Fibra de Juta 3.800 

Aparas de Papelão 3.700 

Casca Arroz – IN NATURA 3.300 

Bagaço Cana – Enfardado 3.250 

Casca de Café 3.000 

Casca de Amendoin 3.000 

Fibra de Palmeira 2.200 

Bagaço Cana – IN NATURA 1.820 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Materiais 

 

 

Para a laminação das duas peças em fibra e aglutinadas com resina, foram utilizados os 

seguintes materiais abaixo descritos : 

 

 

3.1.1 Molde 

 

 

Para confecção / laminação das coberturas centrais do porta-malas propostos, foi 

construído um molde em escala natural, com dimensões de 0,500 x 1,000 metros, com uma 

massa de 5,194 kg e tendo como base uma cobertura central do porta-malas de um veículo de 

produção em série. Este molde foi elaborado pela equipe do Centro Estilo da Fiat Automóveis 

S. A. utilizando como materiais prima : Madeira, resina poliéster e fibra de vidro. Trata-se de 

um molde em escala real, ou seja, tem as mesmas dimensões da peça, com estrutura 

removível nas duas laterais, onde se encontra o apoio da cobertura central do porta-malas no 

suporte da carroceria do automóvel. 

 

A Figura 55 mostra a estrutura completa do molde em fibra de vidro e resina poliéster, 

da cobertura central do porta-malas em escala real. 
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Figura 55 – Molde da cobertura central do porta-malas em estudo. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A Figura 56 mostra os detalhes da estrutura lateral removível do molde, que é 

aparafusada. 

 

 
Figura 56 – Detalhes do molde da cobertura central do porta-malas em estudo. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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A Figura 57 mostra a cobertura central do porta-malas normal de produção que foi 

utilizado para fazer o molde em resina poliéster e fibra de vidro para a laminação das peças 

utilizando fibras naturais e resina epóxi. 

 

 
Figura 57 – Cobertura central do porta-malas atual produção em >PP-TD20<. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

3.1.2 Resina epóxi 

 

 

A resina epóxi e o endurecedor da resina, também conhecido como agende de cura, 

utilizados no experimento, foram adquiridos do revendedor Mundo da Resina e Fibras em 

Belo Horizonte, MG e são identificados da seguinte forma pelo fornecedor: 

 

• Resina Epóxi : RenLam M (Araldite M) 

• Agente de cura para resina : Ren HY 951. 

 

Foram adquiridos 3 unidades com 1,400 kg cada, de resina epóxi e 3 unidades de 

0,120 kg cada, de endurecedor, junto a este fornecedor. 
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O processo indicado segundo o fornecedor da resina, para a polimerização é uma 

mistura manual de 10 (dez) partes de resina para 1 (uma) de agente de cura, por um tempo 

aproximado de cinco minutos. 

Os tipos de aplicações, métodos e características principais da resina epóxi RenLam 
M e do endurecedor Ren Hy 951, são basicamente os seguintes: (MAXEPOXI, 
2010). 

 
• Aplicações - Reforços estruturais, enchimentos, encapsulamentos, 

forrações, colagem e reparos para modelos, moldes, ferramentas, peças 
protótipo e construções dos mais diversos tipos e tamanhos, utilizados nas 
indústrias aeronáutica, automobilística, fundições, tranformadores de 
plástico, metalúrgicas, cerâmicas, porcelanas, naval, etc, onde sejam 
necessárias ótimas características mecânicas, térmicas e químicas 
associadas a baixas contrações, alta aderência e facilidade de manuseio em 
diversas condições. 

• Métodos de Aplicações - Laminação manual com pincéis e roletes, ou por 
outros métodos de impregnação sob pressão ou vácuo, prensagem mecânica 
com ou sem calor etc. Com adição de cargas, fundição simples ou frontal 
ou, compactadas em camadas. 

• Características Especiais - Sistemas com ótimas propriedades mecânicas, 
aderência e estabilidade dimensional que podem preencher maiores 
volumes após adição de cargas especiais que aumentam a dissipação 
térmica. Sistemas especialmente fornecidos para impregnação de tecidos e 
mantas de vidro, carbono e kevlar entre outros materiais. Propicionam 
ótima molhabilidade, ótimas propriedades químicas, térmicas e mecânicas, 
conferindo ao laminado estabilidade dimensional e excelente coesão. 
Podem ser utilizadas para laminação também com adição de encorpantes. 
Resinas epóxi líquidas e modificadas de baixa e média viscosidade para 
reforços diversos com tecido e/ou encorpantes. 

 

As propriedades da resina epóxi RenLam M e do endurecedor Ren Hy 951, sem 

nenhum reforço estrutural, ou seja, apenas a resina e o endurecedor, são mostrados na Tabela 

5. 
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Tabela 5 – Propriedades da resina epóxi RenLam M e do endurecedor Ren Hy 951. 

 

Fonte – MAXEPOXI, 2010. 

 

As propriedades após a cura da resina epóxi RenLam M e do endurecedor Ren Hy 

951, sem nenhum reforço estrutural, ou seja, apenas a resina e o endurecedor, são mostrados 

na Tabela 6. 

 

 

Características Iniciais Produto / °C Dados Unidade 

Resina: Incolor - 
Cor 

Endurecedor: Amarelo 
Transparente - 

Resina: 1.000 - 2.000 cPs 

Endurecedor: 350 – 640 cPs Viscosidade a 25°C 

Mistura: 800 - 1.000 cPs 

Resina: 1,10 - 1,15 G / cm³ 
Densidade (peso por volume) 

Endurecedor: 1,00 - 1,05 G / cm³ 

Resina: 10 - 
Proporção de Mistura 

Endurecedor: 1 - 

Temperatura de Trabalho Mistura: 20 – 25 ºC 

Tempo de uso Mistura: 20 - 30 (3) Minutos 

Tempo de Endurecimento a 
25°C Mistura: (10 - 14) Horas 

25°C: (3 - 5) Dias 

50°C: (4 - 6) Horas 

80°C: < > Horas 

100°C: < > Horas 

Tempo de Cura a 

120°C: < > Horas 
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Tabela 6 – Propriedades após a cura da resina epóxi e do endurecedor. 

 

Fonte – MAXEPOXI, 2010. 

 

 

3.1.3 Fibra de juta 

 

 

O tecido de fibra de juta foi adquirido junto à Empresa Sisalsul Fibras Naturais em 

São Paulo, SP. e identificado da seguinte forma pelo fornecedor: 

 

• Juta : Tela de juta 100% natural T10 

 

Foi adquirido uma peça de Tela de juta 100% natural T10 de 1,00 x 3,00 metros, junto 

a este fornecedor. (FIG. 58). Cuja gramatura no detalhe e mostrada na Figura 59. 

Propriedade após cura  Norma Após Cura de 7 
dias a 25°C Unidade 

Resitência a Tração VSM – 77101 1,5 - 2,5 Kg / mm² 

Resitência a Pressão VSM – 77102 (7 - 8) Kg / mm² 

Resitência a Flexão VSM – 77103 3,0 - 3,5 Kg / mm² 

Resitência ao Impacto ISO 179 1,5 - 2,5 KJ / m² 

Densidade VSM – 77109 1,60 - 1,65 g / cm³ 

Coefic. de Dilatação Térmica 
Linear VSM – 77110 60 – 65 10-6 ºC 

Retração Linear 
(Objeto:28x1x3cm) < > 0,02 - 0,04 % 

Condutividade Térmica DIN 52612 < > KCAL / MH ºC 

Módulo de Elasticidade VSM – 77111 350 – 550 Kg / mm² 

Estabilidade Dimencional: 
Martens Din – 53458 45 - 55 (6) ºC 



   105 

 

Figura 58 – Tela de juta 100% natural T10. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

Figura 59 – Gramatura da tela de juta 100% natural T10. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Para construção da cobertura central do porta-malas experimental foram utilizadas três 

mantas de Juta. Cada manta foi aplicada como peça única, sem cortes, para que se possa obter 

as melhores características estruturais possíveis. 

Estas telas foram cortadas nos tamanhos de 0,50 x 1,00 metros, para serem colocadas 

sobre o molde e adicionar a resina com o endurecedor. (FIG. 60). 

 

 

Figura 60 – Tela de juta 100% natural T10, cortadas para o experimento. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

3.1.4 Fibra de sisal 

 

 

O tecido de fibra de sisal foi adquirido junto à Empresa Sisalsul Fibras Naturais em 

São Paulo, SP. e identificado da seguinte forma pelo fornecedor: 

 

• Sisal : Tela de sisal 100% natural Bouclê Native. 

 

Foi adquirido uma peça de Tela de sisal 100% natural Bouclê Native de 1,50 x 2,00 

metros, junto a este fornecedor. (FIG. 61). Cuja gramatura no detalhe e mostrada na Figura 

62. 
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Figura 61 – Tela de sisal 100% natural Bouclê Native. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

Figura 62 – Gramatura da tela de sisal 100% natural Bouclê Native. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Para construção da cobertura central do porta-malas experimental foi utilizada apenas 

uma manta de Sisal. Esta manta foi aplicada como peça única, sem cortes, para que se possa 
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obter as melhores características estruturais possíveis. Esta tela foi cortada no tamanho de 

0,60 x 1,20 metros, para ser colocada sobre o molde e adicionar a resina com o endurecedor. 

(FIG. 63). 

Esta peça em sisal foi cortada maior do que as peças em juta, que eram de 0,50 x 1,00 

metros, porque verificou-se na laminação da peça em juta que se fazia necessário ter uma 

“sobra” maior de material nas estremidades do molde, isto para se assegurar uma melhor 

fixação da fibra ao molde, depois de inserida as resina epóxi. 

 

 

Figura 63 – Tela de sisal 100% natural Bouclê Native, cortada para o experimento. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

3.1.5 Desmoldantes 

 

 
Os desmoldantes são usados para impedir que a peça cole no molde.  
Existem vários tipos de desmoldantes disponíveis no mercado. (DESMOLDANTE, 
2010). 

 

Seguindo as especificações anteriormente descritas no Quadro 2.4, foram utilizados 

dois tipos de desmoldantes no experimento, ambos adquiridos do revendedor Mundo da 
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Resina e Fibras em Belo Horizonte, MG e são identificados da seguinte forma pelo 

fornecedor: 

 

• Polidesmo Pva: Desmoldante á base de álcool polivinílico, forma um filme ou 

barreira sobre a superfície do molde. 

• Cera desmoldante: É outro desmoldante muito usado é formado por uma mistura de 

cera de carnaúba, cera de abelha, parafina e solvente derivados de petróleo. Usado 

principalmente nos processos de laminação com molde aberto. 

 

 

3.1.6 Materiais utilizados na laminação 

 

 

Para a laminação das coberturas centrais do porta-malas, foram utilizados pinceis para 

esparramar a resina na fibra e um pequeno rolo para eliminar as bolhas que surgissem durante 

a laminação da peça, bolhas estas que enfraqueceriam o composto. 

 

 

3.1.7 Solvente da resina epóxi 

 

 

O tolueno foi o solvente utilizado para limpar os pinceis, rolo, Becker e todos os 

materiais utilizados na laminação. 

O tolueno é um líquido incolor com um odor característico. Ocorre na forma natural 

no petróleo e na árvore tolú. Também é produzido durante a manufatura da gasolina e de 

outros combustíveis a partir do petróleo cru e na manufatura do coque a partir do carvão. 

 
Tolueno ou metil benzeno é a matéria-prima a partir da qual se obtêm derivados do 
benzeno, caprolactama, sacarina, medicamentos, corantes, perfumes, TNT, e 
detergentes. É adicionado aos combustíveis (como antidetonante) e como solvente 
para pinturas, revestimentos, borrachas, resinas, diluente em lacas nitrocelulósicas e 
em adesivos. É a matéria-prima na fabricação do fenol, benzeno, cresol e uma série 
de outras substâncias. (WIKIPEDIA, 2010). 
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3.2 Métodos 

 

 

3.2.1 Descrição do experimento 

 

 

O presente experimento tem como objetivo construir duas coberturas centrais do porta-

malas, por ser uma peça mais simples e plana, o que facilita a laminação, pois possui menos 

ranhuras, uma aglutinada com resina epóxi e fibra de Juta e o outra aglutinada com resina 

epóxi e fibra de sisal, ambos em escala real, ou seja, terão a mesma dimensão da peça já 

utilizada hoje. Pois esta cobertura central do porta-malas experimentais foram avaliados 

comparativamente à peça atual de produção, que é fabricado em polipropileno >PP-TD20< e 

possui uma espessura de 3,0 mm. 

Pretende-se que as peças laminadas sejam montadas no veículo para então ser 

realizados os testes experimentais conforme a Norma Fiat Auto 9.03151. 

Porem antes de iniciar o experimento com cobertura central do porta-malas, é 

necessário laminar placas com a mesma característica da cobertura central do porta-malas 

laminado, para que sejam avaliados em laboratório, onde foram realizados os ensaios de 

resistência a tração e resistência a flexão. 

Esta etapa experimental também tem a finalidade de obtenção de dados práticos para 

que se possa fazer uma avaliação comparativa com os resultados teóricos obtidos através do 

desenvolvimento matemático simplificado. Bem como a obtenção das características físicas e 

mecânicas dos materiais compostos. 

 

 

3.2.2 Laminação das coberturas centrais do porta-malas 

 

 

Desenvolvimento das etapas de laminação das coberturas centrais do porta-malas: 
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3.2.2.1 Preparação do molde 

 

 

O Molde da cobertura central do porta-malas foi rigorosamente limpo, utilizando-se 

jato de ar comprimido, e para remoção de partículas de poeira remanescentes, e foi efetuada 

limpeza com malha umidecida em água. 

Após secagem completa foi aplicado 3 (três) camadas da cera desmoldante (FIG. 64) e 

1 (uma) camada do desmoldante Polidesmo Pva, Álcool polivinílico (FIG. 65)  sobre toda sua 

extensão para evitar que a peça laminada não se solte do molde após a cura. 

 

 
Figura 64 – Aplicação de 3 (três) camadas da cera desmoldante. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Figura 65 – Aplicação de 1 (uma) camada do desmoldante Polidesmo Pva. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

3.2.2.2 Preparação das mantas de reforço em fibra de juta e sisal 

 

 

Conforme dito anteriormente, para a fabricação da cobertura central do porta-malas, 

foram cortadas : 

 

• 3 (três) mantas de fibra de juta de 0,50 x 1,00 metros. (FIG. 62). 

• 1 (uma) manta de fibra de sisal de 0,60 x 1,20 metros. (FIG. 65). 

 

 

3.2.2.3 Preparação da resina 

 

 

As proporções de mistura utilizada da resina e do endurecedor, seguiu as orientações 

do fornecedor, descritos na Tabela 5. 
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O processo indicado para a polimerização é a mistura manual de 10 (dez) partes de 

resina para 1 (uma) de agente de cura, ou seja, endurecedor. O que daria um tempo de 

trabalho com a mistura de 20 a 30 minutos, ate que a mistura começasse seu processo de 

polimerização. 

Para garantir esta mistura foi utilizado um becker graduado, 600 mililitros, para a 

medição da resina epóxi e uma proveta graduada, 50 mililitros, para a medição do 

endurecedor. 

 

 

3.2.2.4 Laminação da cobertura central em resina epóxi e fibra de juta 

 

 

Para uma perfeita laminação da cobertura central do porta-malas e também garantir 

um melhor acabamento e evitar locais na peça em que a resina não impregnasse totalmente. 

Foi estabelecido e seguido estas 10 (dez) etapas para a laminação do mesmo. 

 

1. Aplicação da primeira camada de resina com pincel sobre o molde previamente 

preparado, ou seja, limpo e com o desmoldante já aplicado. 

2. Posicionamento da primeira manta de fibra de juta sobre a resina. (FIG. 66). 

3. Aplicação de resina sobre a manta de fibra de juta, utilizando-se pincel. (FIG. 67). 

4. Eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete por toda superfície do molde. 

5. Posicionamento da segunda manta de fibra de juta sobre a resina. 

6. Aplicação de resina sobre a manta de fibra de juta, utilizando-se pincel. 

7. Eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete por toda superfície do molde. 

8. Posicionamento da terceira manta de fibra de juta sobre a resina. (FIG. 68) e (FIG. 69). 

9. Aplicação de resina sobre a manta de fibra de juta, utilizando-se pincel. 

10. Eliminação de bolhas de ar utilizando o rolete por toda superfície do molde. (FIG. 70). 

 

Após estas etapas o molde permaneceu por 5 (cinco) dias em total descanso para a 

etapa de polimerização e cura, realizada ao ar livre e em temperatura ambiente de 

aproximadamente 25ºC. Tempo este que está de acordo com as especificações do fornecedor, 

já descritas anteriormente na Tabela 5. 
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A Figura 66 mostra a primeira manta de juta de 0,50 x 1,00 metros, sendo colocada 

sobre o molde. 

 

 
Figura 66 – Primeira manta de juta de 0,50 x 1,00 metros, sendo colocada sobre o molde. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A Figura 67 mostra a aplicação de resina epóxi misturada com o endurecedor, sobre a 

manta de fibra de juta, utilizando-se pincel. 
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Figura 67 – Aplicação de resina epóxi misturada com o endurecedor no molde. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A Figura 68 e a Figura 69 mostram o posicionamento da terceira manta de fibra de juta 

sobre a resina, no sentido de comprimento do molde. 

 

 
Figura 68 – Aplicação da terceira camada de fibra de juta. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Figura 69 – Terceira camada de fibra de juta posicionada sobre o molde. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

A Figura 70 mostra a eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete por toda 

superfície do molde. 

 

 
Figura 70 – Eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete sobre o molde. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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A Figura 71 mostra a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi 

sobre o molde após laminação. 

 

 
Figura 71 – Cobertura central em fibra de juta e resina epóxi, após laminação. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

3.2.2.4.1 Características da cobertura central em resina epóxi e fibra de juta 

 

 

A cobertura central do porta-malas após retirada do molde apresentou boa constituição 

geométrica, estando as mantas de fibra de juta perfeitamente envolvidas pela resina, com 

ausência de vazios ou bolhas de forma aparente. (FIG. 80) e (FIG. 81). 

Foram feitas diversas medidas de espessura da cobertura central do porta-malas, 

utilizando-se um micrometro digital e os resultados estão na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Medições de espessura realizadas na cobertura central em fibra de juta. 

 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Em alguns pontos o erro aleatório (I-Mi) foi muito grande, isto se explica, pois em 

algumas regiões, verificou-se um acumulo maior de resina, o que resultou em uma espessura 

maior. 

 
Quando uma medição é repetida diversas vezes, nas mesmas condições, observam-
se variações nos valores obtidos. Em relação ao valor médio, nota-se que estas 
variações ocorrem de forma imprevisível, tanto para valores acima do valor médio, 
quanto para abaixo. Este efeito é provocado pelo erro aleatório.  (ALBERTAZZI, 
2002). 

 

Assim, as características da cobertura central do porta-malas experimental em fibra de 

juta e resina epóxi, acabado são: 

 

• Massa : 1,890 Kg 

• Espessura média: 3,72 mm 

 

A Figura 72 mostra a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi 

retirado do molde e com as rebarbas eliminadas, vista de frente. 

Nº Indicações 
(I) 

Média 
(Mi) 

(Ea) Erro aleatório 
(I-Mi) 

1 3,67 3,72 -0,05 

2 3,59 3,72 -0,13 

3 3,72 3,72 0,00 

4 3,66 3,72 -0,06 

5 3,40 3,72 -0,32 

6 3,83 3,72 0,11 

7 3,63 3,72 -0,09 

8 3,71 3,72 -0,01 

9 3,95 3,72 0,23 

10 4,00 3,72 0,28 
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Figura 72 – Cobertura central em fibra de juta e resina epóxi, vista de frente. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A Figura 73 mostra a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi 

retirado do molde e com as rebarbas eliminadas, vista de trás. 

 

 
Figura 73 – Cobertura central em fibra de juta e resina epóxi, vista de trás. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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As Figuras 74 e 75 mostram a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e 

resina epóxi retirado do molde e montado no veículo. 

 

 
Figura 74 – Cobertura central em fibra de juta e resina epóxi, montado no veículo. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 
Figura 75 – Cobertura central em fibra de juta e resina epóxi, vista de trás. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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3.2.2.5 Laminação da cobertura central em resina epóxi e fibra de sisal 

 

 

Conforme feito para a laminação da cobertura central do porta-malas em fibra de juta, 

para uma perfeita laminação da cobertura central do porta-malas e também garantir um 

melhor acabamento e evitar locais na peça em que a resina não impregnasse totalmente. Foi 

estabelecido e seguido estas 4 (quatro) etapas para a laminação do mesmo. 

 

1. Aplicação da primeira camada de resina com pincel sobre o molde previamente 

preparado, ou seja, limpo e com o desmoldante já aplicado. 

2. Posicionamento da primeira e única manta de fibra de sisal sobre a resina, no sentido 

de comprimento do molde. 

3. Aplicação de resina sobre a manta de fibra de sisal, utilizando-se pincel. 

4. Eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete por toda superfície do molde. 

 

Após estas etapas o molde permaneceu por 5 (cinco) dias em total descanso para a 

etapa de polimerização e cura, realizada ao ar livre e em temperatura ambiente de 

aproximadamente 25ºC. Tempo este que está de acordo com as especificações do fornecedor, 

já descritas anteriormente na Tabela 5. 

No entanto, observou-se que a manta de sisal, não tem a mesma moldabilidade da 

manta de juta, ou seja, não se ajustava ao molde após a aplicação da resina, misturada com o 

endurecedor. 

Com isso, a laminação deste cobertura central do porta-malas em fibra de sisal 

aglutinada com resina epóxi ficou bem prejudicada, mesmo utilizando de recursos para tentar 

fixar a manta ao molde para que ela então se ajustasse ao mesmo. (FIG. 76). 

Mesmo todos estes esforços não resultaram em uma peça com o formato do molde, 

após a “cura” da resina epóxi. 
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Figura 76 – Laminação da cobertura central em fibra de sisal e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

3.2.2.5.1 Características da cobertura central em resina epóxi e fibra de sisal 

 

 

A cobertura central do porta-malas após retirada do molde não apresentou boa 

constituição geométrica, em virtude da manta de sisal que não se ajustou ao molde. 

Resultando assim em uma peça que não possuía a geometria necessária para ser 

montada no veículo e portanto esta peça em sisal foi reprovada. (FIG. 77). 

Gerando assim a primeira conclusão deste trabalho, que a tela de sisal 100% natural 

Bouclê Native, não é apropriada para este tipo de laminação, pois não se adéqua ao molde. 

 



   123 

 
Figura 77 – Cobertura central em fibra de sisal e resina epóxi, vista de frente. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

3.2.3 Ensaios mecânicos 

 

 

O material compósito utilizado no experimento foi obtido através da preparação de 

uma placa com as mesmas características empregadas para laminação da cobertura central do 

porta-malas.  

Foram utilizadas como reforço três mantas das mesmas fibras de juta e sisal 

empregadas na laminação das coberturas centrais do porta-malas. Porém com dimensões 

diferentes: 

 

• 3 (três) mantas de fibra de  juta de 0,25 x 0,25 metros. 

• 1 (uma) manta de fibra de sisal de 0,25 x 0,25 metros. 

 

As proporções de mistura utilizada da resina e do endurecedor, seguiu as orientações 

do fornecedor, descritos na Tabela 5. 

O processo indicado para a polimerização é a mistura manual de 10 (dez) partes de 

resina para 1 (uma) de agente de cura, ou seja, endurecedor. 
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3.2.3.1 Preparação da placa de resina epóxi e fibra de juta 

 

 

Para uma perfeita laminação da placa e também garantir um melhor acabamento e 

evitar locais na peça em que a resina não impregnasse totalmente. Foi utilizado como base 

(molde) uma placa plana de vidro e foi estabelecido e seguido as mesmas 10 (dez) etapas para 

a laminação da cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi. 

 

1. Aplicação da primeira camada de resina com pincel sobre o vidro previamente 

preparado, ou seja, limpo e com o desmoldante já aplicado. 

2. Posicionamento da primeira manta de fibra de juta sobre a resina. 

3. Aplicação de resina sobre a manta de fibra de juta, utilizando-se pincel. (FIG . 78). 

4. Eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete por toda superfície da placa. (FIG. 

79). 

5. Posicionamento da segunda manta de fibra de juta sobre a resina. 

6. Aplicação de resina sobre a manta de fibra de juta, utilizando-se pincel. 

7. Eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete por toda superfície da placa. 

8. Posicionamento da terceira manta de fibra de juta sobre a resina. 

9. Aplicação de resina sobre a manta de fibra de juta, utilizando-se pincel. 

10. Eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete por toda superfície da placa. 

 

Foram laminadas duas placas de fibra de juta aglutinadas com resina epóxi, com as 

dimensões de 0,25 x 0,25 metros. (FIG 80). 

Após estas estapas, as placas permaneceram por 5 (cinco) dias em total descanso para 

a etapa de polimerização e cura, realizada ao ar livre e em temperatura ambiente de 

aproximadamente 25ºC. Tempo este que está de acordo com as especificações do fornecedor, 

já descritas anteriormente na Tabela 5. 
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Figura 78 – Aplicação de resina epóxi misturada com o endurecedor na placa. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 
Figura 79 – Eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete sobre o molde. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Figura 80 – Placa em fibra de juta e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Depois, foram extraídos destas placas os corpos de prova para os ensaios de resistência 

a tração e resistência a flexão. (FIG. 81). 

 

 
Figura 81 – Corpos de prova extraídos da placa em fibra de juta e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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3.2.3.2 Preparação da placa de resina epóxi e fibra de sisal 

 

 

Para uma perfeita laminação da placa e também garantir um melhor acabamento e 

evitar locais na peça em que a resina não impregnasse totalmente, foi utilizado como base 

(molde) uma placa plana de vidro e foi estabelecido e seguido as mesmas 4 (quatro) etapas 

para a laminação da cobertura central do porta-malas em fibra de sisal e resina epóxi. 

 

1. Aplicação da primeira camada de resina com pincel sobre o molde previamente 

preparado, ou seja, limpo e com o desmoldante já aplicado. 

2. Posicionamento da primeira e única manta de fibra de sisal sobre a resina, no sentido 

de comprimento do molde. 

3. Aplicação de resina sobre a manta de fibra de sisal, utilizando-se pincel. 

4. Eliminação de bolhas de ar utilizando-se o rolete por toda superfície do molde. 

 

Foram laminadas duas placas de fibra de sisal aglutinadas com resina epóxi, com as 

dimensões de 0,25 x 0,25 metros. (FIG. 82). 

Após estas etapas, as placas permaneceram por 5 (cinco) dias em total descanso para a 

etapa de polimerização e cura, realizada ao ar livre e em temperatura ambiente de 

aproximadamente 25ºC. Tempo este que está de acordo com as especificações do fornecedor, 

já descritas anteriormente na Tabela 5. 

Depois, foram extraídos destas placas os corpos de prova para os ensaios de resistência 

a tração e resistência a flexão. (FIG. 83). 
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Figura 82 – Placa em fibra de sisal e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 
Figura 83 – Corpos de prova extraídos da placa em fibra de sisal e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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3.2.3.3 Ensaio de resistência à tração 

 

 

O ensaio de resistência à tração foi realizado segundo Norma ASTM D 638. Foi 

realizado em uma máquina Universal Instron 4467. Os corpos de prova têm as dimensões 

padronizadas, conforme descrito na Figura 92. 

 

 

3.2.3.3.1 Corpos de prova para ensaio de resistência à tração 

 

 

Os corpos de prova foram retirados da placa de compósito pela técnica de usinagem, 

sendo retirados 5 corpos de prova.  

 

A Figura 84 mostra as dimensões dos corpos de prova para ensaio de resistência à 

tração segundo a norma ASTM D 638, onde: 

 

• L = 107 mm 

• Lo = 50 mm 

• L1 = 60 mm 

• L2 = 106 mm 

• L3 = 150 mm 

• B1 = 10 mm 

• B2 = 20 mm 

• h = 4 mm 

• r = 60 mm. 
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Figura 84 – Dimensões dos corpos de prova para ensaio de tração. 

Fonte – Norma ASTM D 638, 2003. 

 

O ensaio foi realizado com uma velocidade de 50 mm/min, em temperatura ambiente 

controlada de 23°C e 70% de umidade relativa do ar. 

 

A Figura 85 mostra os corpos de prova em fibra de juta e resina epóxi para o ensaio de 

tração, conforme norma ASTM D 638. 

 

 
Figura 85 – Corpos de prova em juta e resina epóxi para ensaio de tração, ASTM D 638. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A Figura 86 mostra os corpos de prova em fibra de sisal e resina epóxi para o ensaio 

de tração, conforme norma ASTM D 638. 
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Figura 86 – Corpos de prova em sisal e resina epóxi para ensaio de tração, ASTM D 638. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

3.2.3.4 Ensaio de resistência à flexão 

 

 

O ensaio de resistência à flexão foi realizado segundo Norma ASTM D 790. Foi 

realizado em uma máquina Universal Instron 4467. Os corpos de prova têm as dimensões 

padronizadas, conforme descrito na Figura 95. 

 

 

3.2.3.4.1 Corpos de prova para ensaio de resistência à flexão 

 

 

Os corpos de prova foram retirados da placa de compósito pela técnica de usinagem, 

sendo retirados 5 corpos de prova. 

 

A Figura 87 mostra as dimensões dos corpos de prova para ensaio de resistência à 

flexão segundo a norma ASTM D 790, onde: 
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• a = 12,7 mm 

• h = 3,2 mm 

• L = 127 mm. 

 

 
Figura 87 – Dimensões dos corpos de prova para ensaio de flexão. 

Fonte – Norma ASTM D 790, 2003. 

 

O ensaio foi realizado com uma velocidade de 2 mm/min, em temperatura ambiente 

controlada de 23°C e 70% de umidade relativa do ar. 

A Figura 88 mostra os corpos de prova em fibra de juta e resina epóxi para o ensaio de 

tração, conforme norma ASTM D 790. 

 

 
Figura 888 – Corpos de prova em juta e resina epóxi para ensaio de tração, ASTM D 790. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A Figura 89 mostra os corpos de prova em fibra de sisal e resina epóxi para o ensaio 

de tração, conforme norma ASTM D 790. 
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Figura 899 – Corpos de prova em sisal e resina epóxi para ensaio de tração, ASTM D 790. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

3.2.4 Ensaios experimentais 

 

 

Os testes experimentais foram realizados somente com a cobertura central do porta-

malas em fibra de juta e resina epóxi, tendo em vista que a cobertura central do porta-malas 

em fibra de sisal e resina epóxi após retirada do molde não apresentou boa constituição 

geométrica. Inviabilizando assim sua montagem no veículo para os testes experimentais. 

 

 

3.2.4.1 Prova de rigidez global 

 

 

Teste realizado conforme norma Fiat Auto 9.03151, a prova de rigidez global foi feito 

sobre a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi e também sobre peça 

injetada em polipropileno >PP-TD20<, este isento de barras metálicas, para efeito de 

comparação com a peça laminada em fibra de juta, que não possui estas barras metálicas. 
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A prova consiste na aplicação de uma carga de 150,0 N no centro da cobertura central 

do porta-malas com velocidade constante, este montado no veículo, verificando o quanto a 

cobertura central do porta-malas irá ceder. (FIG. 90). 

 

 
Figura 90 – Esquema da prova de rigidez global. 

Fonte – NORMA FIAT AUTO 9.03151, 2008. 

 

Prova esta, sendo realizada a temperatura ambiente de aproximadamente 23º C e a 

uma temperatura de 65º C, esta última simulando a temperatura de utilização do componente 

quando o veículo encontra-se sob a ação do sol. De posse dos dados de carga aplicada e 

flecha, calcula-se a rigidez global da cobertura central do porta-malas, regido pela fórmula : 

 

F
PR =           ( 01 ) 

 

Onde: 

 

• R = Rigidez global (N/mm); 

• P = Carga aplicada (N); 

• F = Flecha (mm). 

 

A norma Fiat Auto 9.03151 pede uma rigidez global especificada a projeto para este 

tipo de cobertura central do porta-malas de > 7,5 N/mm. 
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3.2.4.2 Prova de mau uso 

 

 

Teste realizado conforme norma Fiat Auto 7-N8095, a prova de mau uso, foi feita 

sobre a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi e também sobre peça 

injetada em polipropileno >PP-TD20<, este isento de barras metálicas, para efeito de 

comparação com a peça laminada em fibra de juta, que não possui estas barras metálicas. 

A prova consiste na aplicação de uma carga crescente no eixo “-Z”, na borda da 

cobertura central do porta-malas em três pontos eqüidistantes sem que haja rompimento da 

peça. (FIG. 91). Simulando realmente um mau uso da peça. 

Depois esta carga é aplicada até o rompimento do componente ou de uma elevada 

flexão / deformação elástica apresentada pelo mesmo. Portanto nesta prova saberemos qual a 

carga de ruptura da cobertura central do porta-malas laminado em fibra de juta e resina epóxi, 

para assim compararmos com a peça injetada em polipropileno. 

 

 
Figura 91 – Esquema da prova de mau uso. 

Fonte – NORMA FIAT AUTO 9.03151, 2008. 
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4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

 

4.1 Ensaios de resistência à tração 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, o ensaio de resistência à tração foi realizado em 

uma máquina Universal Instron 4467, segundo a Norma ASTM D 638. 

A Figura 92 ilustra a execução de um ensaio em corpo-de-prova de um compósito. 

 

 
Figura 92 – Execução de ensaio de tração em compósitos. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

4.1.1 Fibra de juta e resina epóxi, ensaio de tração 

 

 

Os resultados do ensaio de tração para os corpos de prova feitos em fibra de juta e 

resina epóxi, confeccionados a partir das placas de 0,25 x 0,25 metros, são mostrados na 

Tabela 8. 
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Tabela 8 – Resultados do ensaio de tração para fibra de juta e resina epóxi. 

 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

O Gráfico 1 mostra os resultados dos ensaios de tração para os corpos de prova em 

fibra de juta e resina epóxi, conforme norma ASTM D 638. 

 

Nº Espessura 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Tensão máxima 
(MPa) 

Máxima 
deformação 

(%) 

1 4,62 12,57 28,25 1,3 

2 4,09 12,72 32,70 0,6 

3 4,44 12,42 27,26 1,1 

4 4,46 12,06 32,57 1,1 

5 4,46 12,45 32,21 0,9 

Mínimo 4,09 12,06 27,26 0,6 

Máximo 4,62 12,72 32,70 1,3 

Média 4,41 12,44 30,60 1,0 

Desvio 
padrão 0,19514 0,24501 2,62609 0,27566 

Coeficiente 
de variação 4,42 1,97 8,58 27,19 
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Gráfico 1 – Ensaios de tração para os corpos de prova em fibra de juta e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

O valor encontrado para tensão máxima de ruptura foi de 32,70 MPa para um corpo de 

prova em fibra de juta e resina epóxi.  

Ensaios feitos em corpos de prova do material polipropileno, >PP-TD20< do qual é 

feito a cobertura central do porta-malas hoje utilizado no veículo, encontraram uma 

resistência a tração de 34,15 MPa para este material, o que significa que a peça em fibra de 

juta e resina epóxi teve uma resistência a tração de 95,8 % da resistência do polipropileno, ou 

seja quase a mesma. 

 

 

4.1.2 Fibra de sisal e resina epóxi, ensaio de tração 

 

 

Os resultados do ensaio de tração para os corpos de prova feitos em fibra de sisal e 

resina epóxi, confeccionados a partir das placas de 0,25 x 0,25 metros, são mostrados na 

Tabela 9. 
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Tabela 9 – Resultados do ensaio de tração para fibra de sisal e resina epóxi. 

 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

O Gráfico 2 mostra os resultados dos ensaios de tração para os corpos de prova em 

fibra de sisal e resina epóxi, conforme norma ASTM D 638. 

 

 
Gráfico 2 – Ensaios de tração para os corpos de prova em fibra de sisal e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

O valor encontrado para tensão máxima de ruptura foi de 30,49 MPa para um corpo de 

prova em fibra de sisal e resina epóxi. 

Nº Espessura 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Tensão máxima 
(MPa) 

Máxima 
deformação 

(%) 

1 3,61 12,78 28,93 1,5 

2 3,65 11,60 28,85 0,0 

3 3,62 12,48 25,96 0,7 

4 3,55 12,76 30,49 0,2 

5 3,89 11,78 29,94 1,7 

Mínimo 3,55 11,60 25,96 0,0 

Máximo 3,89 12,78 30,49 1,7 

Média 3,66 12,28 28,83 0,8 

Desvio 
padrão 0,13145 0,55516 1,74679 0,75285 

Coeficiente 
de variação 3,59 4,52 6,06 93,36 
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4.2 Ensaios de resistência à flexão 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, o ensaio de resistência à flexão foi realizado em 

uma máquina Universal Instron 4467, segundo a Norma ASTM D 790. 

A Figura 93 ilustra a execução de um ensaio em corpo-de-prova de um compósito. 

 

 
Figura 93 – Execução de ensaio de flexão em compósitos. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

4.2.1 Fibra de juta e resina epóxi, ensaio de flexão 

 

 

Os resultados do ensaio de flexão para os corpos de prova feitos em fibra de juta e 

resina epóxi, confeccionados a partir das placas de 0,25 x 0,25 metros, são mostrados na 

Tabela 10. 
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Tabela 10 – Resultados do ensaio de flexão para fibra de juta e resina epóxi. 

 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

O Gráfico 3 mostra os resultados dos ensaios de flexão para os corpos de prova em 

fibra de juta e resina epóxi, conforme norma ASTM D 790. 

 

 
Gráfico 3 – Ensaios de flexão para os corpos de prova em fibra de juta e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Nº Espessura 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Máxima carga 
de flexão 

(N) 

Esforço flexão em 
máxima carga de 

flexão 
(MPa) 

Módulo 
(Elasticidade o)

(MPa) 

1 4,45 12,90 145,87 43,51 1.360,19 

2 4,18 12,24 124,27 44,28 1.236,30 

3 4,32 12,71 132,62 42,60 1.267,76 

4 4,20 12,54 117,30 40,41 1.619,98 

5 4,33 12,30 117,30 38,76 1.461,65 

Mínimo 4,18 12,24 117,30 38,76 1.236,30 

Máximo 4,45 12,90 145,87 44,28 1.619,98 

Média 4,30 12,54 127,47 41,91 1.389,18 

Desvio 
padrão 0,11 0,28 12,06 2,28 156,11 
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Os valores encontrados para resistência a flexão máxima foi de 44,28 MPa e para o 

módulo de elasticidade máximo foi de 1.619,98 MPa para um corpo de prova em fibra de juta 

e resina epóxi. 

Ensaios feitos em corpos de prova do material polipropileno, >PP-TD20< do qual é 

feito a cobertura central do porta-malas hoje utilizado no veículo, encontraram uma 

resistência a flexão de 48,28 MPa para este material, o que significa que a peça em fibra de 

juta e resina epóxi teve uma resistência a flexão de 91,7 % da resistência do polipropileno, ou 

seja, também muito próxima. 

Ensaios feitos em corpos de prova do material polipropileno, >PP-TD20< do qual é 

feito a cobertura central do porta-malas hoje utilizado no veículo, encontraram um módulo de 

elasticidade de 1.853,00 MPa para este material, o que significa que a peça em fibra de juta e 

resina epóxi teve um módulo de elasticidade de 87,4 % do módulo do polipropileno, ou seja, 

bem próximo. Portanto, podemos dizer que o compósito foi bem laminado. Consideramos 

então o experimento válido. 

 

 

4.2.2 Fibra de sisal e resina epóxi, ensaio de flexão 

 

 

Os resultados do ensaio de flexão para os corpos de prova feitos em fibra de sisal e 

resina epóxi, confeccionados a partir das placas de 0,25 x 0,25 metros, são mostrados na 

Tabela 11. 
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Tabela 11 – Resultados do ensaio de flexão fibra de sisal e resina epóxi. 

 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

O Gráfico 4 mostra os resultados dos ensaios de flexão para os corpos de prova em 

fibra de sisal e resina epóxi, conforme norma ASTM D 790. 

 

 
Gráfico 4 – Ensaios de flexão para os corpos de prova em fibra de sisal e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Nº Espessura 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Máxima carga 
de flexão 

(N) 

Esforço flexão em 
máxima carga de 

flexão 
(MPa) 

Módulo 
(Elasticidade) 

(MPa) 

1 3,82 12,65 106,56 43,99 1.013,23 

2 3,76 12,38 87,54 38,11 895,34 

3 4,42 12,92 112,48 33,96 675,30 

4 3,89 12,87 94,45 36,96 806,56 

5 3,72 12,97 83,51 35,46 753,24 

Mínimo 3,72 12,38 83,51 33,96 675,30 

Máximo 4,42 12,97 112,48 43,99 1.013,23 

Média 3,92 12,76 96,91 37,69 828,73 

Desvio 
padrão 0,29 0,24 12,34 3,85 130,58 
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O valor encontrado para módulo de elasticidade máximo foi de 1.013,23 MPa para um 

corpo de prova em fibra de sisal e resina epóxi.  

 

 

4.3 Prova de rigidez global 

 

 

4.3.1 Prova de rigidez global a 23° C 

 

 

Foi realizada, conforme norma Fiat Auto 9.03151, a prova de rigidez global a uma 

temperatura de aproximadamente de 23° C sobre a cobertura central do porta-malas em fibra 

de juta e resina epóxi e também sobre a cobertura central do porta-malas em polipropileno 

>PP-TD20< sem barras metálicas. 

A Figura 94 mostra o esquema de prova montado, ou seja, a cobertura central do 

porta-malas posicionado no veículo e a célula de carga posicionada, juntamente com um 

extensômetro abaixo da cobertura central do porta-malas, ambos interligados a um 

computador para gerar o gráfico de rigidez global. (GRÁF. 5). 

 

 
Figura 94 – Prova de rigidez global instrumentada. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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A Figura 95 e 96 mostram o detalhe da célula de carga posicionada sobre a cobertura 

central do porta-malas. 

 

 
Figura 95 – Célula de carga posicionada sobre a cobertura central do porta-malas. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 
Figura 96 – Célula de carga posicionada para a prova de rigidez global. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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A Figura 97 mostra o detalhe do extensômetro, para medir a flecha, posicionado sob a 

cobertura central do porta-malas. 

 

 
Figura 977 – Extensômetro para medir a flecha, posicionado sob a cobertura central. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A Figura 98 mostra a aplicação da força manualmente na célula de carga, para gerar o 

gráfico de rigidez global. (GRÁF. 5). 
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Figura 98 – Aplicação da força manualmente na célula de carga. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Gráfico 5 – Rigidez global a 23 ° C. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Como a rigidez global é a carga (N) dividido pela flecha (mm). Assim, do Gráfico 1, 

pode-se extrair os seguintes dados: (TAB. 12). 
Tabela 12 – Resultados da prova de rigidez global a 23° C. 
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Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A norma Fiat Auto 9.03151 pede uma rigidez global especificada a projeto para este 

tipo de cobertura central do porta-malas de > 7,5 N/mm. 

Portanto, a cobertura central do porta-malas fibra de juta e resina epóxi possui uma 

rigidez global a temperatura ambiente de 10,006 N/mm, enquanto que para a cobertura central 

do porta-malas injetado em polipropileno foi registrada uma rigidez global da ordem de 8,916 

N/mm. Ou seja, a peça em fibra de juta e resina epóxi possui uma rigidez global 12,2 % maior 

que a peça injetada em polipropileno. 

Sendo assim, ambas atendem a especificação do teste de rigidez global, a temperatura 

ambiente. Podemos considerar então a peça em fibra de juta e resina epóxi aprovada nesta 

prova. 

 

 

4.3.2 Prova de rigidez global a 65° C 

 

 

Foi realizada, conforme norma Fiat Auto 9.03151, a prova de rigidez global a uma 

temperatura de aproximadamente de 65° C sobre a cobertura central do porta-malas em fibra 

de juta e resina epóxi e também sobre a cobertura central do porta-malas em polipropileno 

>PP-TD20< sem barras metálicas. Simulando a temperatura de utilização do componente 

quando o veículo encontra-se sob a ação do sol. 

As coberturas centrais do porta-malas foram aquecidas a uma temperatura de 75° C 

em uma estufa por 2 (duas) horas e logo após foi realizado os testes. A peça foi aquecida a 

75° C e não a 65° C, porque até que se retirasse a cobertura central do porta-malas da estufa e 

montasse no veículo para a prova, este teria uma diminuição da sua temperatura, por isto 

aquecemos 10° C a mais, para evitar este erro. 

Cobertura central do 
porta-malas Flecha (mm) Carga (N) Rigidez global 

(N/mm) 

>PP-TD20< 17,250 153,800 8,916 

>FIBRA DE JUTA E 
RESINA EPÓXI< 15,715 157,249 10,006 



   149 

A prova seguiu os mesmos critérios e passos da prova feita com a cobertura central do 

porta-malas na temperatura ambiente de aproximadamente 23° C. 

A Figura 99 mostra o esquema de prova montado, ou seja, a cobertura central do 

porta-malas posicionado no veículo e a célula de carga posicionada, juntamente com um 

extensômetro abaixo da cobertura central do porta-malas, ambos interligados a um 

computador para gerar o gráfico de rigidez global. (GRÁF. 6). 

 

 
Figura 99 – Prova de rigidez global instrumentada. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A Figura 100 mostra a aplicação da força manualmente na célula de carga, para gerar 

o gráfico de rigidez global. (GRÁF. 6). 
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Figura 100 – Aplicação da força manualmente na célula de carga. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Gráfico 6 – Rigidez global a 65 ° C. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Como a rigidez global é a carga (N) dividido pela flecha (mm). Assim, do Gráfico 2,  

pode-se extrair os seguintes dados: (TAB. 13). 
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Tabela 13 – Resultados da prova de rigidez global a 65° C. 

 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A norma Fiat Auto 9.03151 pede uma rigidez global especificada a projeto para este 

tipo de cobertura central do porta-malas de > 7,5 N/mm. 

Portanto, a cobertura central do porta-malas fibra de juta e resina epóxi possui uma 

rigidez global a temperatura de 65° C de 4,065 N/mm, enquanto que para a cobertura central 

do porta-malas injetado em polipropileno foi registrada uma rigidez global da ordem de 5,596 

N/mm. Ou seja, a peça em fibra de juta e resina epóxi possui uma rigidez global 37,7 % 

menor que a peça injetada em polipropileno. 

Porém, ambas não atendem a especificação do teste de rigidez global, quando 

aquecidas, apesar de na norma Fiat Auto 9.03151 não citar este teste na temperatura de 65° C. 

O teste é feito para efeito comparativo com a temperatura ambiente. 

Portanto não podemos considerar reprovadas a peça em fibra de juta e resina epóxi e a 

peça em polipropileno nesta prova. No entanto, esta cobertura central do porta-malas em 

polipropileno possui duas barras metálicas que aumentam e resistência mecânica do mesmo. 

(FIG. 8) e (FIG. 9). E na cobertura central do porta-malas testado, estas peças foram 

eliminadas para efeito comparativo com a peça em fibra de juta e resina epóxi. 

 A Tabela 14 mostra a diferença da rigidez global para a cobertura central do porta-

malas em polipropileno com e sem barras metálicas. Porém quando são adicionadas estas 

barras metálicas, a especificação a projeto passa de > 7,5 N/mm para > 15,0 N/mm. Assim 

quando aquecido, a cobertura central do porta-malas em polipropileno atinge uma rigidez 

global maior que 15,0 N/mm. 

 

 

 

 

Cobertura central do 
porta-malas Flecha (mm) Carga (N) Rigidez global 

(N/mm) 

>PP-TD20< 27,600 154,455 5,596 

>FIBRA DE JUTA E 
RESINA EPÓXI< 35,441 144,063 4,065 
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Tabela 14 – Rigidez global para a cobertura central do porta-malas em polipropileno. 

 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

4.4 Prova de mau uso 

 

 

4.4.1 Prova de mau uso (centro) 

 

 

Foi realizada conforme norma Fiat Auto 7-N8095, a prova de mau uso (centro), foi 

feita sobre a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi e também sobre 

peça injetada em polipropileno >PP-TD20<, este isento de barras metálicas, para efeito de 

comparação com a peça laminada em fibra de juta, que não possui estas barras metálicas. 

Como relatado antes, a prova consiste na aplicação de uma carga crescente no eixo “-

Z”, na borda da cobertura central do porta-malas. (FIG. 99). 

A Figura 101 mostra o esquema de prova montado, ou seja, a cobertura central do 

porta-malas posicionado no veículo e a célula de carga posicionada e interligada a um 

computador para gerar o gráfico. (GRÁF. 7). 

 

Cobertura central do 
porta-malas 

Rigidez global 
 – Temp. 23° C 

(N/mm) 

Rigidez global 
 – Temp. 65° C 

(N/mm) 

Especificação – 
Norma Fiat Auto 

9.03151 
(N/mm) 

>PP-TD20< 
(sem barras metálicas) 8,916 5,596 > 7,5 

>PP-TD20< 
(com barras metálicas) 17,500 15,900 > 15,0 
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Figura 101 – Prova de mau uso (centro) instrumentada. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A Figura 102 mostra o detalhe da célula de carga posicionada sobre a cobertura central 

do porta-malas. 

 

 
Figura 102 – Célula de carga posicionada para a prova de mau uso (centro). 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Prova de mau uso (Centro) a 23° C
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Gráfico 7 – Mau uso (centro). 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A norma Fiat Auto 7-N8095 determina que para que o componente seja aprovado, este 

deve suportar uma carga de >150,0 N no eixo “-Z”, sem que haja rompimento da peça. 

Como podemos notar no Gráfico 7, foi aplicada uma carga de 151,949 N na cobertura 

central do porta-malas de fibra de juta e resina epóxi e este retornou a sua posição inicial sem 

que houvesse rompimento. Portanto, podemos considerar aprovado nesta prova. 

Para a cobertura central do porta-malas em polipropileno foi aplicada uma carga de 

147,982 N e o mesmo retornou a sua posição inicial sem que houvesse ruptura na peça. 

 

 

4.4.2 Prova de mau uso (lado direito) 

 

 

Foi realizada conforme norma Fiat Auto 7-N8095, a prova de mau uso (lado direito), 

foi feita sobre a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi e também 

sobre peça injetada em polipropileno >PP-TD20<, este isento de barras metálicas, para efeito 

de comparação com a peça laminada em fibra de juta, que não possui estas barras metálicas. 

A prova seguiu os mesmos critérios e passos da prova de mau uso (centro) e o Gráfico 

8 mostra os valores de carga aplicados sobre os cobertura central do porta-malas. 
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Prova de mau uso (Lado Direito) a 23° C
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Gráfico 8 – Mau uso (lado direito). 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A norma Fiat Auto 7-N8095 determina que para que o componente seja aprovado, este 

deve suportar uma carga de >150,0 N no eixo “-Z”, sem que haja rompimento da peça. 

Como podemos notar no Gráfico 8, foi aplicada uma carga de 154,326 N na cobertura 

central do porta-malas de fibra de juta e resina epóxi e este retornou a sua posição inicial sem 

que houvesse rompimento. Portanto, podemos considerar aprovado nesta prova. 

Para a cobertura central do porta-malas em polipropileno foi aplicada uma carga de 

149,061 N e o mesmo retornou a sua posição inicial sem que houvesse ruptura na peça. 

 

 

4.4.3 Prova de mau uso (lado esquerdo) 

 

 

Foi realizada conforme norma Fiat Auto 7-N8095, a prova de mau uso (lado 

esquerdo), foi feita sobre a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi e 

também sobre peça injetada em polipropileno >PP-TD20<, este isento de barras metálicas, 

para efeito de comparação com a peça laminada em fibra de juta, que não possui estas barras 

metálicas. 

A prova seguiu os mesmos critérios e passos da prova de mau uso (centro) e o Gráfico 

9 mostra os valores de carga aplicados sobre os cobertura central do porta-malas. 
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Prova de mau uso (Lado Esquerdo) a 23° C
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Gráfico 9 – Mau uso (lado esquerdo). 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

A norma Fiat Auto 7-N8095 determina que para que o componente seja aprovado, este 

deve suportar uma carga de >150,0 N no eixo “-Z”, sem que haja rompimento da peça. 

Como podemos notar no Gráfico 9, foi aplicada uma carga de 167,344 N na cobertura 

central do porta-malas de fibra de juta e resina epóxi e este retornou a sua posição inicial sem 

que houvesse rompimento. Portanto, podemos considerar aprovado nesta prova. 

Para a cobertura central do porta-malas em polipropileno foi aplicada uma carga de 

150,140 N e o mesmo retornou a sua posição inicial sem que houvesse ruptura na peça. 

 

 

4.4.4 Prova de mau uso (centro / ruptura) 

 

 

Foi realizada conforme norma Fiat Auto 7-N8095, a prova de mau uso (centro / 

ruptura), foi feita sobre a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi e 

também sobre peça injetada em polipropileno >PP-TD20<, este isento de barras metálicas, 

para efeito de comparação com a peça laminada em fibra de juta, que não possui estas barras 

metálicas. 

A prova seguiu os mesmos critérios e passos da prova de mau uso (centro) e o Gráfico 

10 mostra os valores de carga aplicados sobre os cobertura central do porta-malas. Porém 
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desta vez foi aplicada uma carga até o ruptura da peça, para averiguar qual a carga máxima de 

ruptura da mesma. 

 

Prova de mau uso (Centro / Ruptura) a 23° C
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Gráfico 10 – Mau uso (centro / ruptura). 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Como podemos notar no Gráfico 10, foi aplicada uma carga de 277,392 N na 

cobertura central do porta-malas de fibra de juta e resina epóxi, quanto este se rompeu, 

paralizando a prova. 

Para a cobertura central do porta-malas em polipropileno foi aplicada uma carga de 

309,988 N, carga esta que é 11,8 % maior que a carga suportada pela cobertura central do 

porta-malas em fibra de juta e resina epóxi. Mesmo assim a cobertura central do porta-malas 

não se rompeu, mas a prova foi imterrompida nesta carga devido a elevada flexão / 

deformação elástica apresentada pelo componente. 

A Figura 103 mostra a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi 

depois da prova de mau uso. E o local onde a peça se rompeu. 
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Figura 103 – Local de ruptura da cobertura central  após a prova de mau uso. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

As Figuras 104 e 105 mostram o detalhe da ruptura na cobertura central do porta-

malas em fibra de juta e resina epóxi depois da prova de mau uso. 

 

 
Figura 104 – Ruptura na cobertura central em fibra de juta após da prova de mau uso. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Figura 105 – Ruptura na cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Quando adicionamos à cobertura central do porta-malas em polipropileno, as duas 

barras metálicas que aumentam e resistência mecânica do mesmo. A sua carga de ruptura 

aumenta de 309,988 N para 500,000 N. Ou seja, cerca de 61,3 % maior. 

 A Tabela 15 mostra a diferença da carga de ruptura para a cobertura central do porta-

malas em polipropileno com e sem barras metálicas. Porém quando são adicionadas estas 

barras metálicas, a especificação de carga mínima sujeitada a projeto passa de > 150,0 N para 

> 250,0 N. 

 
Tabela 15 – Carga de ruptura para a cobertura central do porta-malas em polipropileno. 

 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

 

 

Cobertura central do 
porta-malas 

Mau uso – Carga de 
ruptura 

(N) 

Especificação – Norma Fiat 
Auto 7-N8095 

(N) 
>PP-TD20< 

(sem barras metálicas) 309,988 > 150,0 

>PP-TD20< 
(com barras metálicas) 500,000 > 250,0 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho conclui-se que: 

 

 A tela de sisal 100% natural Bouclê Native, não é apropriada para este tipo de 

laminação, pois não se adéqua ao molde. Talvez para laminações que não tenham curvaturas, 

bunhas ou ranhuras na mesma, este tipo de fibra de sisal possa ser utilizado. Ou até mesmo 

utilizar um molde superior para fechar com o molde inferior e assim manter as curvaturas do 

molde. 

 

 Ao final dos ensaios de mecânicos de tração e flexão, observamos que os corpos de 

prova de fibra de sisal e resina epóxi, tiveram um desempenho muito abaixo do esperado e 

distantes dos valores já estudados para este tipo de material / compósito. 

 

 O valor encontrado para tensão máxima de ruptura no ensaio de tração para os corpos 

de prova de fibra de juta e resina epóxi foi de 32,70 MPa e ensaios feitos em corpos de prova 

do material >PP-TD20< do qual é feito a cobertura central do porta-malas hoje, encontraram 

uma resistência a tração de 34,15 MPa para este material, o que significa que a peça em fibra 

de juta e resina epóxi teve uma resistência a tração de 95,8 % do polipropileno, ou seja, quase 

a mesma. 

 

 O valor encontrado para tensão máxima de flexão para os corpos de prova de fibra de 

juta e resina epóxi foi de 44,28 MPa e ensaios feitos em corpos de prova do material >PP-

TD20< do qual é feito a cobertura central do porta-malas hoje, encontraram uma resistência a 

flexão de 48,28 MPa para este material, o que significa que a peça em fibra de juta e resina 

epóxi teve uma resistência a flexão de 91,7 % do polipropileno, ou seja, bem próxima. 

 

 O valor encontrado para módulo de elasticidade máximo para os corpos de prova de 

fibra de juta e resina epóxi foi de 1.619,98 MPa e ensaios feitos em corpos de prova do 

material >PP-TD20< do qual é feito a cobertura central do porta-malas hoje, encontraram uma 
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módulo de elasticidade de 1.853,00 MPa para este material, o que significa que a peça em 

fibra de juta e resina epóxi teve um módulo de elasticidade de 87,4 % do polipropileno, ou 

seja, também muito próximo. 

 

 A cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi possui uma rigidez 

global a temperatura ambiente (23° C) de 10,006 N/mm, enquanto que para a cobertura 

central do porta-malas injetado em polipropileno foi registrada uma rigidez global da ordem 

de 8,916 N/mm. Ou seja, a peça em fibra de juta e resina epóxi possui uma rigidez global 12,2 

% maior que a peça injetada em polipropileno. Sendo que a especificação a projeto diz que a 

rigidez global tem que ser maior que 7,5 N/mm, podemos considerar a cobertura central do 

porta-malas em fibra de juta e resina epóxi aprovada para esta situação. 

 

 A cobertura central do porta-malas fibra de juta e resina epóxi possui uma rigidez 

global a temperatura de 65° C de 4,065 N/mm, enquanto que para a cobertura central do 

porta-malas injetado em polipropileno foi registrada uma rigidez global da ordem de 5,596 

N/mm. Portanto, observou-se uma redução da rigidez global para a peça em fibra de juta de 

59,4 % e para a peça em polipropileno de 37,2 % em relação aos testes em temperatura 

ambiente (23° C). Porém, com o uso das barras metálicas na cobertura central do porta-malas 

em polipropileno, sua rigidez global passa para 15,900 N/mm, cerca de 64,8 % maior. 

 

 Para aumentarmos a rigidez global da cobertura central do porta-malas em fibra de 

juta e resina epóxi em altas temperaturas, poderíamos utilizar as mesmas barras metálicas da 

cobertura central do porta-malas em polipropileno ou alterar a o momento de inércia do 

mesmo, fazendo algumas nervuras longitudinais. 

 

 Outra forma de aumentarmos a rigidez global da cobertura central do porta-malas em 

fibra de juta e resina epóxi em altas temperaturas, é alterar a resina epóxi utilizada por uma 

resina resistente a altas temperaturas para não ter que utilizar as mesmas barras metálicas da 

cobertura central do porta-malas em polipropileno e baratear o custo da peça. 

 

 Na prova de mau uso, a carga aplicada nos três pontos determinados foi de centro 

(151,949 N), lado direito (154,326 N) e lado esquerdo (167,344 N). Em todos os três pontos, a 

carga aplicada foi superior ao valor especificado em norma de 150,0 N sem que haja 

rompimento da peça. Portanto podemos considerar a peça aprovada nesta prova. 
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 Na prova de mau uso (centro / ruptura), a carga de ruptura foi de 277,39 N na 

cobertura central do porta-malas de fibra de juta e resina epóxi, e para a cobertura central do 

porta-malas em polipropileno a carga máxima, porém sem rompimento do mesmo, mas 

elevada flexão foi de 309,99 N, cerca de 11,8 % maior que a carga máxima suportada pela 

cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi. 

 

 Aplicando uma carga de 157,25 N,  que é a mesma carga aplicada no ensaio de rigidez 

global a 23º C, teremos uma flecha a cálculo de 12,59 mm, que é muito próxima ao valor da 

flecha encontrada no teste de rigidez global que foi de 15,72 mm. Portanto, verificamos que 

os cálculos estão bem próximos da realidade. 

 

 Se dobrarmos a espessura da cobertura central do porta-malas laminado em fibra de 

juta e resina epóxi de 3,47 mm para 7,43 mm, a cálculo a flecha passará de 12,59 mm para 

6,76 mm, ou seja, sofreria uma dimunuição de 46,3 %, praticamente a metade. Dando 

coerência novamente aos cálculos. 

 

 Se aplicarmos nos cálculos a carga de ruptura encontrada no ensaio de mau uso que foi 

de 277,43 N de quando a peça se rompeu no ensaio, teremos uma flecha a cálculo de 22,18 e 

pelos cálculos a cobertura central do porta-malas não quebraria, porém nos testes práticos a 

peça se rompeu. Para que nos cálculos esta peça também ser rompa, é necessário que 

apliquemos uma carga de 403,838 N, ou seja uma diferença de 31,3 %. 

 

 A massa da cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi foi de 

1,890 kg, sendo que para a peça em polipropileno >PP-TD20< a massa é de 1,444 kg sem 

barras metálicas e 1,954 kg com barras metálicas. Portanto em relação a peça sem barras 

metálicas a massa da cobertura central do porta-malas em fibra foi 30,9 % maior e em relação 

a peça com barras metálicas, a massa da cobertura central do porta-malas em fibra foi de 3,3 

% menor. 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Com o desenvolvimento deste trabalho, torna-se importante o conhecimento de outros 

assuntos que poderão aperfeiçoar e complementar os temas aqui abordados. Algumas 

propostas foram aqui sugeridas: 

 

Realizar ensaios mecânicos na fibra de sisal aglutinata com resina epóxi em outras 

condições extremas de temperaturas, sejam elas altas ou baixas, para verificar melhor o 

comportamento do compósito. 

 

Realizar ensaios mecânicos no compósito aqui testado, porém antes dos testes, deixar 

o compósito submerso em água por algumas horas, secá-lo e depois testá-lo novamente, para 

efeito comparativo. 

 

Realizar ensaios triaxiais cíclicos a fim de entender melhor o comportamento tensão-

deformação do compósito. 

 

Analisar outros tipos e formas de fibras e resinas para este mesmo tipo de aplicação. 

 

Realizar o ensaio de flexão dos dois lados do compósito, ou seja, testar do lado em que 

a resina fica mais aparente quando laminado e no lado em que a fibra fica mais aparente 

quando laminado. Para assim comparar os dados. Os testes feitos aqui, foram feitos somente 

do lado em que a resina fica mais aparente, pois simula a cobertura central do porta-malas 

laminado montado no veículo. 

 

Realizar ensaios metalográficos de microscopia óptica e microscopia eletrônica de 

varredura na região de fratura do ensaio de tração, para caracterizar melhor o tipo de fratura 

que sofre este tipo de compósito testado. 

 

Laminar outras peças que não exijam esforços mecânicos, tais como peças de 

acabamento interno, forro do teto, painéis de porta, recobrimento acústico sob o capô e 

também peças pequenas. 
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Laminar peças que precisem atender a um certo conforto acústico e vibracional, para 

assim poder avaliar a melhor o compósito. 

 

Laminar, para efeito comparativo e verificar qual compósito possui melhores 

características mecânicas, esta mesma peça ou outras peças de automóveis utilizando fibra de 

juta e outras resinas vegetais, como canola, milho, linho, oliva, óleo de soja no lugar da resina 

epóxi que é sintética. Assim teríamos um compósito feito com fibra natural e resina vegetal, 

sendo portanto totalmente ecológico. 

 

Para a cobertura central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi, realizar mais 

ensaios previstos em norma para qualificação do mesmo, como rigidez local na região de 

atuação dos batentes e envelhecimento térmico sobre carga, este último sendo aplicada uma 

carga de 19,62 N no centro da cobertura central do porta-malas por um período de 48 horas a 

80°C, para assim determinar a deformação permanente da cobertura central do porta-malas 

em utilizações extremas. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Modelo matemático 

 

 

Modelo matemático simplificado para avaliação da falha da cobertura central do porta-

malas submetido à cargas dinâmicas.Alguns dados da cobertura central do porta-malas atual 

produção são mostrados na Tabela A1. 

 
TABELA A1 

Dados da cobertura central do porta-malas fabricado em polipropileno >PP-TD20<. 

 

Dados da cobertura central do porta-malas Valores 
Massa da cobertura central do porta-malas (com barras 

metálicas) 
1,954 kg 

Comprimento da cobertura central do porta-malas 874,0 mm 

Largura da cobertura central do porta-malas 440,0 mm 

Altura da cobertura central do porta-malas 70,0 mm 

Espessura da cobertura central do porta-malas 3,0 mm 

Material da cobertura central do porta-malas >PP-TD20< 

Fonte – FIAT AUTO SPA, 2006. 

 

Na Figura A1, são mostrados a vista frontal e lateral da cobertura central do porta-

malas, assim como suas dimensões básicas. 
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Figura A1 – Vista frontal e lateral da cobertura central do porta-malas. 

Fonte – FIAT AUTO SPA, 2006. 

 

A Figura A2 mostra a seção transversal da cobertura central do porta-malas em estudo. 

 

 
 

Figura A2 – Seção transversal da cobertura central do porta-malas em estudo. 

Fonte – FIAT AUTO SPA, 2006. 

 

Para fins de cálculo do momento de inércia, pode-se simplificar a seção transversal 

para uma viga em “U”. 

 

A Figura A3 mostra a seção transversal simplificada para efeitos de cálculos, da 

cobertura central do porta-malas. 

 
Figura A3 – Seção transversal simplificada para efeitos de cálculos, da cobertura central do porta-malas. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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A Figura A4 mostra o esquema simplificado para o teste feito sobre a cobertura central 

do porta-malas. 

 

 
Figura A4 – Esquema simplificado para o teste feito sobre a cobertura central do porta-malas. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

O trabalho feito sobre a cobertura central do porta-malas é determinado pela expressão 

( 01 ). 

 

δδω
e

h
2
1)( =+∗          ( 01 ) 

 

Onde eω  é o carregamento estático, aplicado em um mesmo ponto na cobertura central 

do porta-malas, causando uma deflexão δ . Então o trabalho feito é: 

 

δωeeU
2
1

=           ( 02 ) 

 

É necessário expressar δ (flecha) em termos de eω  para o caso anterior, então : 

 

L

δ

∗ω  

h 

v 
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IE
Le

192

3ω
δ =           ( 03 ) 

 

Da Eq. ( 01 ) e Eq. ( 03 ) tem-se : 

 

IE
L

IE
L

h ee

482
1)

48
(

323 ωω
ω =+∗         ( 04 ) 

 

Como: 

 

IE
L

192

3

=κ           ( 05 ) 

 

Então a Eq. ( 04 ), fica assim simplificada: 

 

2..
2
1)..( eeh ωκωκω =+∗

        ( 06 ) 

 

Resolvendo a Eq. ( 06) fica assim: 

 

0.....
2
1 2 =−− ∗

ee h ωωκωωκ
        ( 07 ) 

 

0..2...22 =−− ∗∗ ω
κ

ϖω
κ
κω h

ee
       ( 08 ) 

 

A Equação Quadrática para eω  é dada por: 

 

0..2..22 =−−
∗

∗

κ
ωωωω h

ee
        ( 09 ) 

 

A solução é determinada por: 

02 =++ cbxax          ( 10 ) 
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Onde: 

 

a
acbbxx

2
4,

2

21
−±−

=
        ( 11 ) 

 

Logo: 

 

κ
ωω hcba ..2,.2,1

∗
∗ −=−==

       
 

Conseqüentemente, 

 

2

)..2.(4).2().2(
,

2

21

h
ee

∗∗∗ −−−±−−
=

ω
κ

ωω
ωω      ( 12 ) 

2

..8.4.2
,

2

21
κ
ωωω

ωω

h

ee

∗
∗∗ +±

=
       ( 13 ) 

 

Portanto: 

 

κ
ωωωω h

e
..22

1

∗
∗∗ ++=

        ( 14 ) 

 

κ
ωωωω h

e
..22

2

∗
∗∗ +−=

        ( 15 ) 

 

Assumindo 21 ee ωω ≥ , a Eq. ( 03 ) fica assim determinada: 

 

cc

e

IE
L

192

3
1ω

δ =          ( 16 ) 

 

Onde: 
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• cE  é o módulo de Elasticidade do compósito. 

•  cI  é dado pelo cálculo do momento de inércia da seção transversal. 

 

Portanto: 

 

cI
YM 1

2=σ            ( 17 ) 

 

Utilizando o maior Y , de acordo com os cálculos do cI . 

 

E assumindo: 

 

8
1 L

M eω
=            ( 18 ) 

 

Fica: 

 

c

e

I
LY

8

1
21

λ
ω

σ =           ( 19 ) 

 

Onde λ  é o fator de segurança, que vai de 1 à 3. 

 

Assumindo que a seção transversal seja uma viga em “U”, calcula-se cI  utilizando a 

equação ( 22 ), descrita abaixo : 

 

A Figura A5 mostra o esquema para cálculo do momento de inércia da seção da 

cobertura central do porta-malas. 
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Figura A5 – Esquema para cálculo do momento de inércia da seção da cobertura central do porta-malas. 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 

 

Logo: 

 

)(2

22

1 dbDB
dbDBY

−
−

=          ( 20 ) 

 

)(2
2 22

2 dbDB
dbDdbDBY

−
+−

=         ( 21 ) 

 

Então: 

 

)(12
)(4)( 2222

dbDB
dDdbDBdbDBIc −

−−−
=       ( 22 ) 

 

A expressão final para a tensão desenvolvida em uma cobertura central do porta-malas 

para velocidade constante, pode ser expressa da seguinte maneira. 

 

c

e

I
LY

8
21

max λ
ω

σ =           ( 23 ) 

B

b

Y2 

d

D 

Y1 
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Substituindo a Eq. ( 14 ) na Eq. ( 23 ), fica: 

 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
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       ( 24 ) 

 

Sendo:  

 

 

g
vh
.2

2

=
           ( 25 ) 

 

  
IE

L
192

3

=κ            ( 05 ) 

 

Então a equação final de contorno de uma cobertura central do porta-malas submetido 

a uma carga dinâmica gradualmente aplicada foi de: 

⎥
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ω
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σ       ( 26 ) 

 

Para calcular cE , utiliza-se a lei das misturas químicas, já apresentada anteriormente 

(AL-QUERESHI, 2002), da seguinte forma :  

 

ηβ )1( fmffc VEVEE −+=        ( 27 ) 

 

Onde fE  é o módulo de elasticidade da fibra, mE  é o módulo de elasticidade da 

resina, fV  é a fração volumétrica da fibra eβ  é o fator de eficiência do alinhamento das fibras 

variando de 0 a 1, de acordo com o tipo e construção do conjugado. 

A variação do fator de eficiência das fibras é mostrado na Tabela A2. 
 

TABELA A2 

Variação do fator de eficiência do alinhamento das fibras. 
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Direção da fibra Fator de eficiência )(β  

Unidirecional longitudinal β  = 1.0 

Unidirecional transversal β  = 0.0 

Bidirecional β  = 0.5 

Aleatório no plano (mantas) β  = 0.375 

Aleatório no plano (fibras picadas) β  = 0.2 

Fonte – AL-QURESHI, 2002. 

 

η  é o Fator de adesão entre as fibras e a matriz, variando de 0 a 1. 

As propriedades mecânicas de algumas fibras naturais são mostradas na Tabela A3. 

 
TABELA A3 

Propriedades mecânicas de algumas fibras naturais. 

 

Material 
Densidade 

( 3m
kN ) 

Módulo de elasticidade 

(MPa) 

Juta 8,34 3.000 – 18.000 

Banana 4,02 3.000 – 5.000 

Sisal 8,43 16.000 – 31.000 

Bambu 10,80 5.000 – 29.000 

Fonte – AL-QURESHI, 1997. 

 

As propriedades mecânicas de algumas resinas são mostradas na Tabela A4. 

 
TABELA A4 

Propriedades mecânicas de algumas resinas. 

Resina 
Densidade 

( 3m
kN ) 

Módulo de elasticidade 

(MPa) 

Epóxi 12,26 1.400,0 – 3.500,0 

Poliéster 12,26 350,0 

Fonte – AL-QURESHI, 1997. 
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Apêndice B – Critério de falha 

 

 

Se a tensão do material / composto ( m
maxσ ), for maior que a tensão calculada ( c

maxσ ), a 

cobertura central do porta-malas resistira a carga aplicada, caso contrário, não resistirá e 

conseqüentemente se quebrará. 

 

⎥
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⎢
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22
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c ω
ωω

λ
σ       ( 28 ) 

 
m
maxσ < 

c
maxσ   →  A cobertura central do porta-malas quebrará com a carga aplicada.  

 
m
maxσ > 

c
maxσ   → A cobertura central do porta-malas não quebrará com a carga 

aplicada. 

 

Onde m
maxσ  é a tensão de resistência a tração do material / composto e c

maxσ  é a tensão 

de resistência a tração calculada. 
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Apêndice C – Dados para cálculos 

 

 

Os valores utilizados para os cálculos da tensão de resistência a tração para a cobertura 

central do porta-malas em fibra de juta e resina epóxi, são mostrados na Tabela C1. 

 
TABELA C1 

Valores utilizados para os cálculos da tensão de resistência a tração. 

 

DENOMINAÇÃO VALOR UNIDADE 

D (Altura da cobertura central do porta-malas) 70,00 mm 

B (Largura da cobertura central do porta-malas) 440,00 mm 

D 66,54 mm 

B 433,07 mm 

L (Comprimento da cobertura central do porta-malas) 874,00 mm 

e (Espessura média ) 3,72 mm 

g (Aceleração da gravidade) 9.810,04 mm/seg² 

v (Velocidade de compressão da carga) 0,83 mm/seg 

β (Aleatório no plano - mantas) 0,375 - 

λ (Fator de segurança) 3,00 - 

η (Fator de adesão entre as fibras e a matriz) 0,30 - 

We (Carga aplicada) 157,29 N 

Ef (Módulo de elasticidade da fibra - 3 à 18 GPa) 10.500,00 MPa 

Vf (Fração volumétrica da Fibra) 0,20 - 

Em (Módulo de Elasticidade da Resina – 1,4 à 3,5 GPa) 2.450,00 MPa 

Ec (Módulo de Elasticidade do Composto – Ensaio de 

tração) 
1.390,25 MPa 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Os valores utilizados para os cálculos da tensão de resistência a tração para a cobertura 

central do porta-malas em fibra de sisal e resina epóxi, são mostrados na Tabela C2. 

 
TABELA C2 

Valores utilizados para os cálculos da tensão de resistência a tração. 

 

DENOMINAÇÃO VALOR UNIDADE 

D (Altura da cobertura central do porta-malas) 70,00 mm 

B (Largura da cobertura central do porta-malas) 440,00 mm 

D 66,29 mm 

B 432,59 mm 

L (Comprimento da cobertura central do porta-malas) 874,00 mm 

e (Espessura média ) 3,47 mm 

g (Aceleração da gravidade) 9.810,04 mm/seg² 

v (Velocidade de compressão da carga) 0,83 mm/seg 

β (Aleatório no plano - mantas) 0,375 - 

λ (Fator de segurança) 3,00 - 

η (Fator de adesão entre as fibras e a matriz) 0,30 - 

We (Peso da carga) 147,10 N 

Ef (Módulo de elasticidade da fibra - 16 à 31 GPa) 23.500,00 MPa 

Vf (Fração volumétrica da Fibra) 0,20 - 

Em (Módulo de Elasticidade da Resina – 1,4 à 3,5 GPa) 2.450,00 MPa 

Ec (Módulo de Elasticidade do Composto – Ensaio de 

tração) 
1.013,23 MPa 

Fonte – DADOS DA PESQUISA, 2010. 
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Apêndice D – Cálculos para uma cobertura central em fibra de juta e resina epóxi 

 

 

Usando a equação 20, calcularemos 1Y , da seguinte maneira : 

 

mm
dbDB

dbDBY 04,60
)...(2

.. 22

1 =
−
−

=         

 

Usando a equação 21, calcularemos 2Y , da seguinte maneira : 

 

mm
dbDB

dbDdbDBY 96,9
)...(2

....2. 22

2 =
−

+−
=  

 

Usando a equação 24, calcularemos cI , da seguinte maneira : 

 

4
2222

43,987.645
)...(12

).(....4)..( mm
dbDB

dDdbDBdbDBIc =
−

−−−
=  

 

Usando a equação 25, calcularemos h , da seguinte maneira : 

 

mm
g

vh 00004,0
.2

2

==       

 

Usando a equação 05, calcularemos k , da seguinte maneira : 

 

 
N

mm
IE

L 004,0
..192

3

==κ  

 

Passando k para 
kg
mm , temos : 

 

kg
mm
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L 000391335,0

..192

3

==κ  
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Usando a equação 16, calcularemos δ , que é a flecha feita na cobertura central do 

porta-malas, quanto aplicada a carga, da seguinte maneira : 

 

mm
IE

L

cc

e 59,12
192

3
1 ==

ω
δ   

 

Aplicando uma carga de 157,25 MPa, que é a mesma carga aplicada no ensaio de 

rigidez global a 23º C, teremos uma flecha a cálculo de 12,59 mm e verificando no Gráfico 

4.5, o valor da flecha no teste de rigidez global foi de 15,72 mm. Portanto, verificamos que os 

cálculos estão bem próximos da realidade. 

 

Usando a equação 14, calcularemos eω , da seguinte maneira : 

 

kgh
e 16,32..22

=++=
∗

∗∗

κ
ωωωω  

 

Usando a equação 27, calcularemos cE , da seguinte maneira : 

 

MPaVEVEE fmffc 50,375.1).1.(.. =−+= ηβ  

 

Obs : Nos testes de ensaio de flexão em laboratório, encontramos cE = 1.390,25 MPa , 

que está bem próximo ao encontrado nos cálculos, pois é exatamente 101,1 %. 

 

Assim, Usando a equação 23, calcularemos maxσ , da seguinte maneira : 

 

2
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I
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Passando maxσ para MPa , temos : 
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I
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σ  
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Conforme os ensaios de resistência a tração em laboratório, a tensão mínima 

encontrada foi de 27,26 MPa para este compósito. 

 

Como, 

 
c
maxσ  = 10,63 MPa 
m
maxσ  = 27,26 MPa 

 

Logo, 

 
m
maxσ > 

c
maxσ   →   A cobertura central do porta-malas não irá quebrar com a carga 

aplicada. O que se verificou na prova de rigidez global a 23º C, onde a cobertura central do 

porta-malas realmente não se quebrou, quando aplicado uma carga de 157,25 N. 
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Apêndice E – Cálculos para uma cobertura central em fibra de sisal e resina epóxi 

 

 

Usando a equação 20, calcularemos 1Y , da seguinte maneira : 
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1 =
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=         

 

Usando a equação 21, calcularemos 2Y , da seguinte maneira : 
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Usando a equação 24, calcularemos cI , da seguinte maneira : 
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Usando a equação 25, calcularemos h , da seguinte maneira : 

 

mm
g

vh 00004,0
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2
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Usando a equação 05, calcularemos k , da seguinte maneira : 

 

 
N
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Passando k para 
kg
mm , temos : 
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Usando a equação 16, calcularemos δ , que é a flecha feita na cobertura central do 

porta-malas, quanto aplicada a carga, da seguinte maneira : 

 

mm
IE
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cc

e 89,6
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3
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ω
δ   

 

Este foi o valor da flecha encontrada a cálculo, porém em virtude da peça laminada em 

sisal e resina epóxi não ter ficado com boas características geométricas, pois a fibra de sisal 

não se moldou totalmente ao molde. Não teremos a peça para fazer o ensaio de rigidez global 

e compararmos com os dados matemáticos. Portanto, não podemos verificar se os cálculos 

estão próximos da realidade. 

 

Usando a equação 14, calcularemos eω , da seguinte maneira : 
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Usando a equação 27, calcularemos cE , da seguinte maneira : 

 

MPaVEVEE fmffc 50,350.2).1.(.. =−+= ηβ  

 

Obs : Nos testes de ensaio de flexão em laboratório, encontramos cE = 1.013,23 MPa , 

que não está próximo ao encontrado nos cálculos, pois é exatamente 43,1 %. 

 

Assim, Usando a equação 23, calcularemos maxσ , da seguinte maneira : 
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Passando maxσ para MPa , temos : 

MPa
I
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c
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Conforme os ensaios de resistência a tração em laboratório, a tensão mínima 

encontrada foi de 25,96 MPa para este compósito. 

 

Como, 

 
c
maxσ  = 9,95 MPa 
m
maxσ  = 25,96 MPa 

 

Logo, 

 
m
maxσ > 

c
maxσ   →   A cobertura central do porta-malas não irá quebrar com a carga 

aplicada. O que infelizmente não foi possível provar na prática, devido aos problemas já 

descritos antes com a peça laminada. 


