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RESUMO  
No presente trabalho, matrizes do tipo fenólica foram preparadas, as 

quais foram reforçados com fibras lignocelulósicas (sisal). As resinas 
taninofenólica e fenol-furfural, dentre outras caracterizações, foram analisadas 
por Ressonância Magnética Nuclear (RMN). Compostos modelos foram 
previamente sintetizados e avaliados por RMN 1H e 13C para análise das resinas 
fenol-furfural. Fibras de sisal foram usadas como agente de reforço das 
matrizes termorrígidas do tipo fenol, tendo em vista suas excelentes 
propriedades mecânicas, assim como a disponibilidade da mesma no país, pois 
o Brasil é atualmente o maior produtor mundial dessas fibras. Foram utilizadas 
fibras de sisal (3,0 cm de comprimento, distribuição aleatória) em porcentagens 
diversas, sem tratamento e mercerizadas (tratamento com solução alcalina). 
Até 50% de fibras (em massa), a resistência ao impacto dos compósitos 
aumentou proporcionalmente a porcentagem de fibras. Ainda, foram utilizadas 
fibras tratadas com ar ionizado e tanino hidroximetilado, variando-se o tempo 
de exposição das fibras aos tratamentos usados. Os compósitos preparados 
com resina taninofenólica contendo fibras de sisal tratadas (mercerização, ar 
ionizado e tanino hidroximetilado), apresentaram uma diminuição no valor de 
resistência ao impacto, quando comparados aos compósitos preparados com 
fibras de sisal sem tratamento. Provavelmente, estes tratamentos degradaram 
as fibras de sisal, tornando-as mais frágeis mecanicamente. As imagens 
obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) destes compósitos 
reforçados com fibras tratadas mostraram uma maior adesão entre fibra/matriz. 
Este resultado foi confirmado por experimentos de absorção de água, em que 
os compósitos contendo fibras de sisal tratadas absorveram, em geral, 
menores quantidades de água, confirmando que os tratamentos aplicados às 
fibras diminuíram o caráter hidrofílico característico das fibras de sisal. Os 
parâmetros obtidos a partir das curvas de absorção de água revelaram que a 
difusão das moléculas de água no interior dos compósitos segue o regime 
fickiano. Para os compósitos de matriz fenol-furfural, a fim de avaliar os efeitos 
da natureza dos álcalis utilizados na preparação das resinas sobre as 
propriedades destes compósitos, usou-se como catalisadores KOH e K2CO3, 
sendo na seqüência as resinas aplicadas na preparação de compósitos 
reforçados com fibras de sisal sem tratamento (3,0 cm de comprimento, 30% 
em massa, distribuição aleatória). As análises de MEV mostram que a adesão 
na interface fibra/matriz é mais intensa quando KOH é utilizado, se comparado 
a K2CO3. Essa baixa adesão fibra/matriz deve-se provavelmente ao surgimento 
de microcavidades em torno das fibras, devido a possível liberação de CO2, 
quando K2CO3 é usado na preparação da resina. Essa baixa adesão se reflete 
na propriedade de resistência ao impacto, pois para os compósitos preparados 
com KOH os valores foram superiores. Ainda, para verificar se a resina obtida 
usando KOH pode ser preparada a partir de condições mais suaves, um 
experimento foi realizado com menores tempos de reação (1 h ao invés de 3 
h15) e temperatura (70 °C ao invés de 135 °C). A resistência ao impacto deste 
compósito mostrou que um material com boas propriedades pode ser obtido 
quando as resinas são preparadas nestas condições. Os resultados são 
promissores, e mostram que compósitos com boas propriedades podem ser 
preparados usando altas proporções de materiais obtidos de biomassa, isto é, 
fibras de sisal, tanino e furfural.  

 



 

ABSTRACT 
In the present work phenolic type matrices were prepered, which were 

reinforced with lignocellullosic fibers (sisal). The tannin-phenolic and phenol-
furfural resins, amid other techniques, were characterized by nuclear magnetic 
resonance (NMR). Model compounds were synthesized specially for the 1H and 
13C NMR analysis of phenol-furfural resins. The sisal fibers were chosen as 
reinforcing agent of the phenol-type thermoset matrices, due to their excellent 
mechanical properties, as well as the availability of this lignocellulosic material 
in Brazil, which is currently the greater world-wide producer of these fibers. 
Several percentages of unmodified and alkali treated (mercerized) fibers (3.0 
cm length, randomly distributed) were used. Up to 50% of fibers (w/w), the 
impact strength of the composites improved with increase in the fiber content. In 
addition, fibers treated with ionized air and with hydroxymethylated tannin, 
varying the time exposure of the fibers to the treatments, were used. The 
tannin-phenolic matrices composites reinforced with 30 % (w/w) of modified 
sisal fibers (mercerized, treated with ionized air and hydroxymethylated tannin), 
showed lower impact strength than reinforced with sisal unmodified fibers. 
Probably, the sisal fibers were partially degraded by these treatments, turning 
them more fragile mechanically. The scanning electron microscopy (SEM) 
images of the composites reinforced with modified fibers showed better 
adhesion between fiber and matrix, confirmed by the results obtained from the 
water absorption experiments, where the composites reinforced with modified 
sisal fibers absorbed, in general, lesser amounts of water, indicating that the 
treatments applied in the fiber decreased the hydrophilic character of the fibers. 
The parameters obtained from the curves of water absorption revealed that the 
diffusion of water molecules within of the composites follows the Fick’s law. 
Concerning the phenol-furfural resins, to evaluate the effect of the nature of the 
alkali used in the properties of the related composites, the resins were prepared 
using KOH and K2CO3 as catalysts, and then used in the preparation of 
composites reinforced with unmodified sisal fibers (3.0 cm length, 30% w/w, 
randomly distributed). The SEM images showed that the adhesion in the 
interface fiber/matrix was improved when KOH is used, instead of K2CO3. This 
low adhesion between fiber/matrix is probably caused by microcavities located 
around the fibers and possibly generated by CO2 release when K2CO3 is used 
in the preparation of the resin. This low adhesion reflects in the property of 
impact strength, for the composites prepared with KOH the values were 
superior. Nevertheless, to verify if the resin obtained using KOH can be 
prepared from softer conditions, a resin was prepared using lower reaction 
times (1h, instead of 3:15h) and temperature (70 °C, instead of 130 °C). The 
impact strength of the composite obtained from this resin showed that a 
material with good properties was obtained. Overall, the results are promising 
and indicate that composites with good properties can be prepared using high 
proportion of materials obtained from biomass, i.e., sisal fiber, tannin and 
furfural. 
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1. INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, a conscientização da importância da preservação 

do meio ambiente, resultou em um crescente interesse no uso de materiais que 

causem menor impacto ambiental para diferentes aplicações [MOHANTY et al., 

2002]. Novas políticas ambientais têm forçado indústrias automotiva, de 

embalagens, moveleria e construção civil a procurarem novos materiais que 

possam substituir o tradicional compósito, que consiste de uma matriz 

polimérica e preenchimentos inorgânicos como reforço [MOHANTY et al., 2002; 

BELLMAN, 2005; KHALID et al., 2008]. As perspectivas de desenvolvimento 

sustentável estão sendo aplicadas cada vez mais no desenvolvimento de 

novos materiais provenientes de fontes renováveis [AVÉROUS; DIGABEL, 

2006]. Assim, observa-se o aumento significativo de pesquisas envolvendo a 

substituição de fibras sintéticas por fibras de origem vegetal, devido as suas 

propriedades especificas, na preparação de compósitos [PASQUINI et al., 

2008]. Estes compósitos reforçados com fibras naturais têm recebido cada vez 

atenção da comunidade acadêmica e também de varias indústrias, devido ao 

rápido crescimento no consumo de produtos plásticos [CORDEIRO; 

BELGACEM, 2004], a utilização de materiais lignocelulósicos na produção de 

compósitos poliméricos é particularmente atrativa pelo seu baixo custo e alto 

volume de aplicações [KHALID et al., 2008]  

Uma ampla variedade de fibras vegetais está sendo usada na 

preparação de compósitos poliméricos, tais como, sisal [PAIVA, 2002; JOSEPH 

et al., 2003; MEGIATTO Jr. et al., 2007], curauá [TRINDADE et al., 2005], 

bagaço de cana-de-açúcar [TRINDADE et al., 2004; HOREAU et al., 2006] e 

juta [GASSAN; BLEDZKI, 1999. RAZERA; FROLLINI, 2004]. Estas fibras 

podem corresponder a importantes recursos naturais utilizados na preparação 

de compósitos, especialmente para países em desenvolvimento e com vasta 

área agrícola [GAÑÁN et al;, 2008], por exemplo, o Brasil. 

 

1.1. COMPÓSITOS 
O termo compósito se aplica aos materiais heterogêneos, multifásicos, 

podendo ser ou não poliméricos, em que um dos componentes é descontínuo, 

sendo o principal responsável pela resistência ao esforço (componente 
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estrutural ou reforço) e o outro componente contínuo, e o que representa o 

meio de transferência deste esforço (componente matricial ou matriz) [MANO, 

1991]. A componente contínua (matriz) pode ser polimérica, cerâmica ou 

metálica (Figura 1).  

MATRIZ

CERÂMICA METÁLICAPOLIMÉRICA

TERMORRÍGIDA BORRACHA TERMOPLÁSTICA  
Figura 1. Classificação das matrizes mais utilizadas em compósitos [MATHEWS; 
RAWLINGS, 1994]. 
 
 

O componente descontínuo (reforço) pode ser classificado de acordo 

com o esquema mostrado na figura 2 

REFORÇO

FIBROSO PARTICULADO

UNICAMADA MULTICAMADA

FIBRAS 
CONTÍNUAS

FIBRAS 
DESCONTÍNUAS

ALEATÓRIO PREFERENCIALUNIDIRECIONAL BIDIRECIONAL

LAMINARES HÍBRIDO

DISTRIBUIÇÃO 
ALETÓRIA

DISTRIBUIÇÃO 
PREFERENCIAL

 
Figura 2 Classificação dos reforços utilizados em compósitos [MATHEWS; 
RAWLINGS, 1994]. 

 
No presente trabalho, os compósitos foram preparados a partir de 

uma matriz polimérica, reforçada com fibras descontínuas, distribuídas 
aleatoriamente na matriz. 

O grande desafio da área de compósitos é combinar as fibras e a matriz 

para formar o material mais eficiente para a aplicação pretendida 

[HERACOVICH, 1998]. Os materiais poliméricos usados em engenharia podem 

ser divididos em termoplásticos e termorrígidos (ou termofixos). Os 

termoplásticos são materiais que fundem sob aquecimento e podem ser 
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processados por uma variedade de técnicas de extrusão e moldagem. Já os 

termorrígidos não podem ser fundidos, sendo seu processamento irreversível 

[HALL, 1981].  

Devido às vantagens dos polímeros em relação aos demais materiais, 

como fácil processamento, baixo custo, alta produtividade e versatilidade, os 

compósitos de matriz polimérica têm encontrado um grande número de 

aplicações, desde a indústria aeroespacial e automotiva, passando por 

aplicações militares e construção civil, até a confecção de equipamentos 

esportivos [GEORGOPOULOS et al., 2005; THIELEMANS; WOLL, 2005]. 

 

1.2. RESINAS FENÓLICAS 
As resinas fenólicas compreendem a classe dos compostos obtidos a 

partir de uma reação, catalisada por ácido ou base, entre um aldeído, 

usualmente o formaldeído, e um fenol. Além do fenol, outros fenóis substituídos 

podem ser usados, levando a obtenção de resinas com propriedades 

específicas [FAZENDA, 1993]. 

As resinas termorrígidas, do tipo fenólica, exibem estabilidade 

dimensional, estabilidade térmica e resistência química a temperaturas 

elevadas [TRINDADE et al., 2004]. Devem ser consideradas três seqüências 

de reação na obtenção de resinas fenólicas: adição do formaldeído ao fenol, 

crescimento da cadeia ou formação do pré-polímero e, finalmente, o 

entrecruzamento ou reação de cura [KNOP; PILATO, 1985]. As resinas 

fenólicas podem ser do tipo resóis e novalacas, sendo que a primeira é obtida 

em meio alcalino enquanto que a segunda em meio ácido. No presente 
trabalho, as resinas preparadas foram do tipo resol. 

 
1.2.1. SÍNTESE DA RESINA FENÓLICA DO TIPO RESOL 

As resinas fenólicas do tipo resol normalmente são produzidas 

utilizando-se razão molar de formaldeído e fenol de 1,2:1 e 3,0:1, 

respectivamente e catalisadores alcalinos como, por exemplo, NaOH, KOH, 

Ca(OH)2 e Ba(OH)2 [KNOP; PILATO, 1985]. 

Os resóis podem ser sólidos ou líquidos, solúveis ou insolúveis em água, 

de cura lenta ou rápida. Na etapa inicial, forma-se o ânion fenolato que é 
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estabilizado por “deslocalização” de carga negativa no anel aromático, com 

maior densidade eletrônica nas posições orto e para do anel aromático [KNOP; 

PILATO, 1985].  

O ânion fenolato reage com formaldeído, que se apresenta na forma de 

metileno glicol, já que uma solução aquosa 37% de formaldeído é usada 

(Figura 3). Portanto, a forma hidratada do formaldeído é o substrato que reage 

com o íon fenolato e seus derivados mono-, di- e trihidrometilfenóis, ocorrendo 

a introdução de grupos o-hidroximetila e p-hidroximetila, ou seja, nas posições 

ativadas para o ataque eletrofílico devido à “deslocalização” de elétrons (Figura 

3). 

O O O O

+
HO

CH2

OH

HO-

O

H

O

CH2OH

CH2OH

O

CH2OH

ou
+   H2O

 
Figura 3. Reação entre ânion fenolato e formaldeído (na forma de metileno glicol) 
produzindo íons o- hidroximetilfenóis e p-hidroximetilfenóis.  
 

Os hidroximetilfenóis (ou “metilóis”) resultantes são mais reativos frente 

ao formaldeído que o fenol original, devido à ativação do anel frente a um 

ataque eletrofílico, em decorrência do efeito eletrônico doador de elétrons do 

grupo hidroximetila para o anel aromático (-CH2- ligado ao anel doa elétrons 

por efeito indutivo e por hiperconjugação). Na seqüência, rapidamente ocorre 

outra substituição com a formação de derivados dimetilol e trimetilol. Os 

possíveis produtos formados estão mostrados na figura 4 [SAUNDERS, 1988]. 
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Figura 4. Formação dos fenóis dimetilol e trimetilol [SAUNDERS, 1988]. 

 
Os hidroximetilfenóis obtidos são relativamente estáveis na presença de 

álcali, mas pode ocorrer autocondensação, com liberação de água ou 

formaldeído formando fenóis dinucleares e polinucleares, nos quais os núcleos 

fenólicos estão normalmente ligados através de grupos metilênicos e 

subprodutos [SAUNDERS, 1988]. São conhecidos dois mecanismos de 

autocondensação, em ambos ocorrendo o ataque sobre um grupo 

hidroximetila. Para o primeiro caso (Figura 5) [KNOP; PILATO, 1985]: 

 A) ocorre a eliminação de um próton e, no segundo caso; 

 B) ocorre a eliminação de um grupo metilol como formaldeído.  
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Figura 5. Reações de autocondensação de hidroximetilfenóis [SAUNDERS, 1988] 

 

As reações anteriores mostram como a formação de fenóis dinucleares 

podem ser repetidas, formando fenóis trinucleares e assim por diante. O 

produto obtido pela reação de fenol e formaldeído, sob condições alcalinas, é 

uma mistura complexa de fenóis mono e polinucleares, na qual os núcleos 

fenólicos estão ligados por grupos metilênicos (Figura 6).  

OH OH OH OH

n

(CH2OH)0-3 (CH2OH)0-2
(CH2OH)0-1 (CH2OH)0-2

CH2 CH2

 
Figura 6. Representação esquemática das possíveis estruturas presentes no pré-
polímero [SAUNDERS, 1988].  
 

Os pré-polímeros do tipo resol, obtidos sob condições alcalinas, são 

geralmente neutralizados ou deixados levemente ácidos antes de se realizar a 
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etapa de entrecruzamento (cura térmica), a qual normalmente ocorre por 

aquecimento, por catálise ácida, ou ambos [KOPF, 1985]. Após a evaporação 

da água (solvente e/ou gerada como subproduto da reação de 

autocondensação) obtém-se a resina fenólica (Figura 7).  
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Figura 7. Reação de entrecruzamento térmico da resina fenólica [KNOP, 1989]. 

 

Resumidamente, pode-se propor que na cura térmica, como a que será 
considerada no presente trabalho, o carbono eletrofílico dos grupos 

hidroximetila livres, interagem com o anel aromático de uma cadeia vizinha, 

provocando o entrecruzamento, através de uma reação do tipo substituição 

eletrofílica em anel aromático.  

 
1.2.3. UTILIZAÇÃO DE RESINA FENÓLICA 

Estas resinas apresentam uma grande variedade de usos industriais, 

tais como: compostos para moldagem, laminados, adesivos, tintas e vernizes. 

Por meio de moldagem térmica e por compressão, a partir da resina fenólica é 

possível a obtenção de objetos com as mais diferentes geometrias. O interesse 

comercial destas resinas se deve ao fato destes termorrígidos fenólicos 

apresentarem excelentes propriedades, tais como: 

• Superior resistência ao fogo e baixa emissão de fumaça: o termorrígido 

fenólico apresenta excelente propriedade retardante de chama, sendo muito 
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utilizado no revestimento de interior de aeronaves e na fabricação de 

componentes para a indústria aeroespacial. 

•  Excelente estabilidade térmica, dimensional e elevada resistência 

química: rotineiramente, engenheiros especificam as fenólicas para moldagens 

que exijam medidas de precisão e aplicação do material em ambientes 

agressivos. A alta estabilidade dimensional permite a utilização dos fenólicos 

na preparação de diversos utensílios, para as mais diversas aplicações. 

As excelentes propriedades macroscópicas apresentadas pelos 

termorrígidos fenólicos são resultados da estrutura química tridimensional 

altamente entrecruzada destes materiais. No entanto, esta alta densidade de 

entrecruzamento resultante da reação de cura é responsável pela principal 

desvantagem destes termorrígidos fenólicos, ou seja, baixa resistência à 

fratura. Considerando as inúmeras vantagens de aplicação dos termorrígidos 

fenólicos e que a baixa resistência ao impacto deste material, compromete uma 

ampla utilização, busca-se a melhora desta propriedade pela introdução de 

reforços fibrosos vegetais, como as fibras de sisal, usadas no presente 
trabalho. Além de melhorar propriedades mecânicas, a substituição de parte 

da resina por fibras vegetais diminui o custo do produto, além de substituir 

materiais provenientes de fontes não-renováveis (resina fenólica) por materiais 

provenientes de fontes renováveis [KUSAK, 1998; ESPERT et al., 2004]. 

 
1.3. RECURSOS RENOVÁVEIS 

A possibilidade de substituição do fenol e do formaldeído, normalmente 

utilizados na preparação das resinas fenólicas, por material de origem 

renovável, tem motivado pesquisadores a buscar componentes de origem 

vegetal [NITZ et al., 2001; BISANDA et al., 2003; MYALSKI; SLEZIONE, 2005]. 

A presença de anéis fenólicos no tanino torna possível sua utilização na 

preparação de resinas fenólicas. 

 

1.3.1. TANINOS 
Os taninos são produtos naturais presentes em várias plantas, até 

mesmo em algas e fungos. Podem ser encontrados em determinados tecidos 

de planta, como casca, madeira e frutos, sendo retirados por meio de extração 
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com água. São considerados polifenóis devido a grande quantidade de anéis 

fenólicos em sua constituição química [HOIANACK, 1994]. 

Taninos são tradicionalmente usados na indústria do couro, para 

curtimento do mesmo, em que tanino interage via fortes ligações hidrogênio 

com proteínas, principalmente com colágeno, tornando-as insolúveis, 

melhorando a estabilidade dimensional do material, e diminuindo a 

suscetibilidade frente a ataques biológicos [PIZZI, 2004].  

Os taninos se dividem em dois grupos: hidrolisáveis e condensados 

(Figura 8). Os taninos hidrolisáveis são passíveis de hidrólise pela ação de 

ácidos minerais diluídos, álcalis e certas enzimas, devido à presença de 

ligações éster, originando glicose e ácido gálico e seus derivados (ácidos 

fenolcarboxílicos). Os taninos hidrolisáveis apresentam anéis do tipo D-glicose 

no centro da estrutura, sendo que as hidroxilas destas unidades de açúcar são 

parcial ou totalmente esterificadas, tendo anéis fenólicos ligados às carbonilas 

[PIZZI, 2004; NDAZI et al., 2006]. 
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Figura 8. Representação de parte da estrutura dos taninos: (A) hidrolisáveis e (B) 
condensados. 

 
Os taninos condensados correspondem a unidades flavonóides com 

vários graus de condensação [NDAZI et al., 2006]. Estes taninos não têm 

ligações éster, sendo as ligações que interconectam anéis do tipo carbono-

carbono (Figura 8b), o que faz com que estes taninos não sejam hidrolisáveis, 

como ocorre com o outro tipo (Figura 8a). O comportamento químico dos 

taninos condensados é similar ao fenol e outros compostos polifenólicos. Esta 
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similaridade sugere que os taninos condensados possam ser usados como 

substituintes parciais de fenol, na preparação de resinas, como de fato o são 

em algumas aplicações industriais, como na formulação de adesivos [SOTO et 

al., 2005]. 

 

1.3.2. RESINAS TANINOFENÓLICAS 
A presença de substituintes nos anéis aromáticos fenólicos da estrutura 

do tanino condensado os torna ativados frente ao ataque de um eletrófilo, como 

o formaldeído, devido ao efeito doador de elétrons dos grupos hidroxila. Este 

fator, somado ao fato destes taninos serem resistentes a hidrólise, incentiva a 

utilização desta macromolécula como substituta parcial do fenol na preparação 

de resinas fenólicas [BISANDA; BELGACEM, 2003; VÁSQUEZ et al., 2006]. A 

figura 9 mostra uma possível reação entre tanino e formaldeído. 
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Figura 9. Representação esquemática da reação do tanino com o formaldeído. 

 
Até onde seja de nosso conhecimento, a utilização de tanino na 

preparação de resina a ser utilizada como matriz em compósito está 
sendo feita pela primeira vez no projeto em que se insere o presente 
trabalho. 

 
1.3.3. FURFURAL 

Além de moléculas de tanino utilizadas em substituição ao fenol, outra 

alternativa interessante corresponde a substituição do formaldeído por aldeídos 

obtidos de fontes renováveis, o que ainda pode contribuir com a diminuição da 

possibilidade de emissão de formaldeído durante o uso das resinas fenólicas. 

O anel furânico representa, sem dúvida, o sistema heterocíclico mais 

explorado dos compostos monocíclicos com cinco átomos. O caráter renovável 

da fonte de obtenção, assim como suas propriedades especificas, suscitaram 
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numerosos estudos sobre furanos e seus derivados [GANDINI; BELGACEM, 

1997]. O furfural é obtido a partir da biomassa vegetal, resíduos vegetais tais 

como raízes de milho, bagaço de cana-de-açúcar, cereais, cascas de grãos de 

algodão, girassol, amendoins, dentre outros que constituem uma grande fonte 

de obtenção do 2-furfuraldeído ou furfural.  Esses resíduos agroalimentares 

são ricos em polipentoses (oligossacarídeos como xilose, ramanose e 

arabinose). Essas polipentoses são inicialmente hidrolisadas com ácidos 

minerais, gerando açúcares simples (pentoses), que serão progressivamente 

desidratados e finalmente ciclizados para gerar o furfural (Figura 10) 

[BERUMEN, 2003].  
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Figura 10. Representação esquemática para a obtenção do furfural a partir de 
pentose obtida da biomassa. 

 
O furfural é um reagente industrial, precursor de uma grande série de 

monômeros (Figura 11), sendo o álcool furfurílico o de maior interesse 

[GANDINI; BELGACEM; 2002].  
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Figura 11. Derivados obtidos a partir do furfural [BERUMEN, 2003].  

 

A principal aplicação industrial do álcool furfurílico corresponde a 

produção das resinas furânicas, principalmente o poli(alcool furfurílico). A 

exploração desses resíduos agrícolas confere numerosas vantagens, pois a 

biomassa está disponível, nas diversas regiões do planeta. O furfural é utilizado 

também na preparação de resinas fenol-furfural, as quais podem, por exemplo, 

serem utilizadas na formulação de anticorrosivos [BERMELLO, 1992]. 

Até onde seja de nosso conhecimento, a utilização de furfural na 
preparação de resina a ser utilizada como matriz em compósito está 
sendo feita pela primeira vez no projeto em que se insere o presente 
trabalho. 
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1.3.4. RESINAS FURÂNICAS 
O esquema proposto para a reação de polimerização entre fenol e 

furfural é semelhante ao estabelecido para a obtenção da resina fenólica 

[KNOP; PILATO, 1986]. Inicialmente, o processo de condensação ocorre pelo 

ataque eletrofílico do furfural ao fenol (ou fenolato na posição para, quando em 

meio alcalino). A metileno quinona (MQ) formada é atacada por um segundo 

íon fenolato para gerar um furfuridil-difenol metano na sua forma iônica. O 

ânion do carbono orto é capaz de reagir com outra metileno quinona para gerar 

vários oligômeros via policondensação representado na figura 12.  
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Figura 12. Representação esquemática da reação do furfural com o fenol (MQ = 
metileno quinona) [OLIVEIRA et al., 2008] 
 

 
Como mencionado anteriormente, a alta densidade de entrecruzamento 

de resinas do tipo fenólica, após a cura térmica, resulta em baixa resistência a 

fratura, o que inviabiliza determinadas aplicações destas resinas [HOAREAU et 

al., 2006].  

Neste contexto, se insere o presente trabalho, que tem como um 
dos objetivos prepararem resinas fenólicas, substituindo-se parcialmente 
o fenol e formaldeído por tanino e furfural (obtidos a partir de biomassa), 
respectivamente, termorrígido reforçado com fibras lignocelulósicas, 
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mais especificamente o sisal, a fim de melhorar suas propriedades 
mecânicas.  

 

1.4. REFORÇO DE FIBRAS LIGNOCELULÓSICAS 
Os materiais empregados como agentes de reforço na preparação de 

compósitos de matriz polimérica podem ser particulados ou fibrosos (Figura 2). 

No caso de reforço particulado (de fonte vegetal [BARBOSA JR, 2006]), 

normalmente não ocorrem mudanças significativas nas propriedades da matriz 

polimérica, sendo que o material atua mais como um enchimento, com a 

finalidade de diminuir o custo de produção do compósito, do que como um 

material de reforço. Já o reforço tipo fibroso, pode promover um aumento 

significativo na resistência mecânica e na rigidez das matrizes poliméricas. Nos 

compósitos reforçados com materiais fibrosos, normalmente se usam fibras de 

alto módulo de elasticidade e resistência mecânica, embutidas ou ligadas à 

matriz, com interfaces entre elas (interface). Em geral, as fibras são os 

principais membros de solicitação mecânica, enquanto as vizinhanças da 

matriz as mantêm orientadas na posição e direção desejada, e atuam como um 

transportador médio de carga, também protegendo as fibras de danos 

ambientais, decorrentes, por exemplo, de altas temperaturas e umidade 

[FROLLINI, 2002]. 

Fibras sintéticas são muito utilizadas na produção dos compósitos. No 

entanto, estas fibras apresentam algumas desvantagens como a não 

biodegrabilidade, abrasão durante seu processamento e, algumas levam 

problemas de saúde aos trabalhadores, devido a irritações na pele durante o 

processamento e manuseio [ESPERT et al., 2004].  

A produção de compósitos com fibras naturais gera menor impacto ao 

meio ambiente quando comparado aos compósitos preparados com fibra de 

vidro, pois, o cultivo de fibras naturais depende principalmente da energia solar, 

enquanto para as fibras sintéticas a produção e extração utilizam energia de 

origem fóssil [JOSHI et al., 2004].  

Assim, o interesse em substituir fibras sintéticas por fibras 

lignocelulósicas como material de reforço em plásticos, tem aumentado nas 

últimas décadas, devido a seu baixo custo, por ser proveniente de recursos 
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renováveis [AMASH et al., 2000; ESPERT et al., 2004; JOSHI et al., 2004], ter 

baixa densidade e  biodegrabilidade, baixo índice de perda durante o 

processamento e demanda de poucos equipamentos para seu processamento 

[AMASH et al., 2000; HERRERA-FRANCO; VALADEZ-GONZALEZ, 2005].  

Países ricos em recursos naturais têm conduzido pesquisas visando 

utilização de fibras lignocelulósicas [TOMCZAK et al., 2007]. O Brasil, país com 

vocação agrícola, tem alto potencial para a produção de fibras vegetais devido 

a sua imensa extensão territorial com possibilidade de cultivo [TOMCZAK et al., 

2007].  

 
1.4.1. FIBRAS DE SISAL 

As plantações de sisal foram desenvolvidas pelos Mayas, no México, 

antes da chegada dos europeus. O nome sisal, originário da cidade portuária 

de Yucatan no México, tem o significado literal água fria. A produção de sisal 

em larga escala começou em 1888, sendo mais tarde propagada por todas as 

regiões tropicais e subtropicais [JOHN et al., 2008]. São conhecidas 57 

espécies de plantas de sisal, sendo a fibra de sisal uma das fibras naturais 

mais utilizadas e mais facilmente cultivadas, já que se trata de uma planta de 

crescimento rápido (Agavea sisalana, Figura 13a). Aproximadamente 4,2 

milhões de toneladas de fibra de sisal (Figura 13b) são produzidas anualmente 

em todo o mundo1. A planta de sisal produz aproximadamente, de 200 a 260 

folhas, que são cortadas manualmente, rentes ao tronco. Depois de cortadas, 

as folhas são raspadas mecanicamente, para separar a polpa das folhas, 

sendo este processo conhecido como desfribilamento. Em seguida, as fibras 

são lavadas, secas e enfardadas, antes de seguirem para as indústrias [LI et 

al., 2000]. 

 

 

1www.fao.org
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(A) (B) 
Figura 13. (A) Planta de sisal; (B) Fibras de sisal [CASTELLAN et al, 2007]. 

 

Essas fibras são obtidas na forma de feixes de coloração creme (Figura 

13B), com comprimento variando de 40 cm a 2 m, de seção angular ou quase 

cilíndrica, com diâmetro médio de 100 a 300 µm [MATTOSO et al., 1997; LI et 

al., 2000]. As fibras de sisal pertencem ao grupo das fibras denominadas 

estruturais, cuja função é dar sustentação e rigidez as folhas, sendo, portanto, 

fibra com boa resistência mecânica. As fibras de sisal correspondem a um feixe 

de fibrilas, sendo suas paredes celulares reforçadas por celuloses de 

orientação espiralar, mergulhadas numa matriz de hemicelulose e lignina [LI et 

al., 2000].  

Fatores como a idade da planta, origem, fatores climáticos, processos de 

extração, influenciam não só na estrutura da fibra, mas também sua 

composição química [MISHRA et al., 2004]. Por serem naturais, as fibras de 

sisal apresentam certa heterogeneidade inerente a sua estrutura. São 

constituídas principalmente por celulose, hemicelulose, lignina, além de 

pectina, ceras e substâncias solúveis em água, sendo a celulose, hemicelulose 

e a lignina os principais responsáveis pelas propriedades físicas das fibras 

[GEORGOPOULOS et al., 2005]. O sisal normalmente apresenta 66-82% de 

celulose, 10-14% hemicelulose, 4-14% lignina, 10% pectina, 2% ceras e 0,9-

2,0% de no teor de cinzas [MATTOSO et al., 1997; MEGIATTO Jr. et al, 2006, 

OLIVEIRA et al., 2008].  

Apesar do potencial natural das fibras de sisal para utilização como 

reforço em compósitos, em substituição a materiais sintéticos, seu uso ainda 
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requer estudos, por exemplo, no sentido de diminuir a higroscopicidade e 

intensificar a adesão com a matriz [MEGIATTO Jr. et al., 2007]. No entanto, a 

utilização de fibras curtas reforçando compósitos de matrizes poliméricas, 

ganhou importância devido às consideráveis vantagens de processamento e 

melhora em algumas propriedades mecânicas [KHALID et al., 2008; JOHN et 

al., 2008].  

A presença de grupos polares nos componentes majoritários (celulose, 

lignina e hemicelulose), características das fibras lignocelulósicas, 

principalmente, grupos hidroxilas, resulta em uma interação interfacial fraca 

com matrizes poliméricas, quando estas são apolares (termoplásticas) 

[RAZERA, 2006]. Esta natureza polar e hidrofílica das fibras lignocelulósicas 

juntamente com as características não polares da maior parte das matrizes 

termoplásticas acarreta em dificuldades de adesão fibra/matriz e dispersão não 

uniforme na matriz, os quais prejudicam a eficiência mecânica do compósito 

[JOHN; THOMAS, 2008]. 

Quando fibras de sisal são usadas como reforço na elaboração de 

compósitos fenólicos, como no presente trabalho, o problema de falta de 

adesão é minimizado, tendo em vista que existe certa interação entre as fibras 

hidrofílicas de sisal e a matriz fenólica [MEGIATO Jr. et al., 2006]. Esta 

interação ocorre devido à presença de grupos polares na estrutura química da 

matriz fenólica, e nos principais componentes da fibra (celulose, hemicelulose e 

lignina) sendo este fator uma vantagem apresentada por esta matriz com 

relação às matrizes termoplásticas hidrofóbicas (como mencionado 

anteriormente). Além desta vantagem, deve se considerar que na área de 

compósitos a maior parte dos trabalhos encontrados na literatura aborda a 

preparação e a caracterização de compósitos de matriz termoplástica. 

Comparativamente, poucos trabalhos relacionados a matrizes termorrígidas 

têm sido desenvolvidos e, dentre estes, um número ainda menor é dedicado ao 

estudo de matrizes termorrígidas fenólicas [FROLLINI, 2002].   

No presente trabalho, fibras de sisal, com 3,0 cm de comprimento e 
com distribuição aleatória, foram utilizadas como reforço de matrizes do 
tipo fenólica.  
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1.4.2. PRINCIPAIS COMPONENTES DAS FIBRAS DE LIGNOCELULÓSICAS 
A celulose é um homopolissacarídeo que consiste em unidades de 

glicose (D-glicopiranose) unidas por ligações glicosídicas do tipo β-(1-4). Este 

polissacarídeo ocorre abundantemente, especialmente no reino vegetal. O 

tamanho médio das cadeias de celulose é normalmente indicado em termos do 

seu grau de polimerização [RAMOS, 2003]. A celobiose (4-O-β-D-glicopiranosil-

β-D-glicopiranose) é a unidade básica estrutural da celulose [FENGEL; 

WEGENER, 1984] (Figura 14).  
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Figura 14. Estrutura da celobiose (unidade repetitiva da celulose) [FENGEL; 
WEGENER, 1984]. 

 

As hemiceluloses, também chamadas polioses, são 

heteropolissacarídeos que estão intimamente associados à celulose na parede 

celular, fazendo parte de regiões não cristalinas. As cadeias destas 

macromoléculas são menores que as de celulose, conseqüentemente o grau 

de polimerização é menor (da ordem de 10 a 100 vezes) com relação ao da 

celulose [RAZERA, 2001]. Em sua composição podem aparecer, condensadas 

em proporções variadas, unidades de diversos monossacarídeos (Figura 15) 

[FENGEL; WEGENER, 1989; RAMOS, 2003]. 
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Figura 15. Representação das estruturas de unidades de monossacarídeos 
presentes nas polioses [FENGEL; WEGENER, 1989]. 
 

A lignina é uma macromolécula de natureza fenólica, não cristalina e 

complexa, sendo baseada em três monômeros precursores: guaiacila, siringila 

e p-hidroxifenila (Figura 16). A lignina é encontrada nas paredes celulares das 

plantas, atuando como suporte (conferindo rigidez à parede celular), sendo 

esta sua propriedade física mais importante. Por ser insolúvel em água, exerce 

importante atuação no transporte interno de água e nutrientes [RAMOS, 2003]. 

OHOH

p-hidroxifenila

H3CO

OH

H3CO OCH3

guaiacila siringila
 

Figura 16. Unidades presentes na lignina [FENGEL; WEGENER, 1989]. 
 

Resumidamente, as fibras naturais, por exemplo, as fibras de sisal 

podem ser consideradas como compósitos naturais, em que as cadeias de 

celulose, principal componente responsável pelas excelentes propriedades 

mecânicas destas fibras, são impregnadas por uma matriz não cristalina de 
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lignina que protege as cadeias de celulose e confere maior resistência e rigidez 

as fibras [SAIN, 2005].  

 

1.5. INTERFACE FIBRA/MATRIZ 
As propriedades de compósitos são controladas pela região interfacial, 

área de duas dimensões (interface) ou de três dimensões (interfase) entre as 

fibras (agente de reforço) e a matriz, sendo que uma boa interação na interface 

assegura a transferência eficiente de carga da matriz para o reforço [KEUSH; 

HAESSLER, 1999].  

Um dos mais importantes aspectos na manufatura de compósitos 

fibrosos consiste em obter uma adequada adesão fibra/matriz. As fibras 

desempenham um papel importante e determinante nas propriedades 

mecânicas de materiais poliméricos, quando atuam como reforço, sendo do 

que fator mais afeta estas propriedades normalmente é a adesão interfacial 

fibra matriz [KHALID et al., 2008]. A qualidade da região interfacial é 

determinada por vários fatores, entre eles, a natureza dos componentes do 

compósito (fibra e matriz), razão de aspecto da fibra (Equação 1), o 

procedimento de processamento e os tratamentos aplicados à matriz e a fibra 

[KIM et al., 1994].  

A razão de aspecto estabelece a relação entre o comprimento (L) e o 

diâmetro (d) das fibras de acordo com a equação (1).  

LRazão deaspecto
d

=      (1) 

Em principio, compósitos reforçados com fibras de elevada razão de 

aspecto apresentam desempenho mecânico superior em relação aos de menor 

razão de aspecto. Este melhor desempenho é resultado da maior área de 

contato entre as fibras mais longas (considerando diâmetro constante) e a 

matriz, o que possibilita maior interação entre fibra e matriz na região de 

interface. Também, a maior razão de aspecto permite que uma fração maior da 

carga aplicada ao compósito seja transferida às fibras pela matriz [CHAWLA, 

1998]. Desta forma, os compósitos contendo fibras com maiores comprimentos 

deveriam, em principio, apresentar melhores propriedades mecânicas. 
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As fibras possuem um comprimento crítico (Lc) relacionado a um nível 

máximo de tensão atingido pela fibra. Para um compósito, o comprimento 

crítico da fibra pode ser calculado pela equação (2): 

2
f

c
i

r
L

r
φ

=   (2) 

Sendo rf a resistência da fibra Φ o diâmetro da fibra e ri a resistência 

interfacial.  

Quando o comprimento da fibra (L) for maior, menor ou igual que o 

comprimento crítico, pode ocorrer às seguintes situações: 

• L< Lc : a tensão não atinge um valor suficiente para quebrar a 

fibra e outros mecanismos como a ruptura da matriz e o 

arrancamento da fibra (“pull-out”) podem ocorrer; 

• L= Lc: neste caso, o pico de tensão pode atingir a tensão de 

fratura da fibra no centro desta; 

• L> Lc: o pico de tensão é aplicado na parte central da fibra, 

podendo ocorrer fratura da mesma. 

Adicionalmente, o comprimento crítico do material de reforço também é 

uma função da matriz e do reforço, pois o valor de comprimento ideal para uma 

determinada matriz e fibra pode não ser adequado para outra matriz e fibra 

[MATHEWS, 1994]. Devido à descontinuidade de fibras vegetais, faz-se 

necessário considerar que a resistência à tração dos compósitos é fortemente 

influenciada pelo comprimento e orientação das fibras que o reforçam. 

O efeito do comprimento da fibra nas propriedades mecânicas de 

diferentes sistemas fibra/matriz tem sido reportado por diferentes autores.  

Razera e Frollini realizaram um estudo variando o comprimento de fibras 

de juta (3,0; 3,5; 4,0; 4,5; e 5,0 cm) sendo a porcentagem mantida constante 

(30% em massa) em compósitos de matriz fenólica (sem entalhe), sendo que o 

comprimento de 4,0 cm levou a um acréscimo de 40% na resistência ao 

impacto quando comparado ao compósito reforçado com fibras de 3,5 cm. Para 

os compósitos preparados com fibras de comprimentos superiores a 4,0 cm 

observou-se diminuição na resistência ao impacto [RAZERA; FROLLINI, 2004] 

Gomes realizou experimentos variando o comprimento de fibras de sisal 

e algodão (1,0; 3,0 e 5,0 cm) sendo a porcentagem mantida constante (30% 
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em massa) em compósitos de matriz fenólica (sem entalhe), sendo que o 

comprimento de 3,0 e 5,0 cm levou a um acréscimo de 40% e 15%, 

respectivamente, na resistência ao impacto quando comparado ao compósito 

reforçado com fibras de 1,0 cm. [GOMES, 2006] 

A principal desvantagem das fibras de sisal, e de outras fibras 

lignocelulósicas, corresponde à sua natureza hidrofílica, conforme já 

mencionado. Devido ao alto teor de polissacarídeos, as fibras de sisal 

apresentam alta higroscopicidade em relação às tradicionais fibras sintéticas 

[LU et al., 2005], conseqüentemente, limita a sua aplicação como agente de 

reforço. Principalmente em matrizes poliméricas hidrofóbicas, devido à falta de 

compatibilidade entre os componentes do compósito, resultando em material 

com baixa adesão fibra/matriz na região interfacial [TRINDADE et al., 2005; 

GEORGOPOULOS et al., 2005; THIELEMANS; WOOL, 2005].  

A modificação da superfície das fibras, seja por método químico ou 

físico, tem por objetivo intensificar a região de interface fibra/matriz e 

conseqüentemente, na melhora de desempenho [BLEDZKI; GASSAN, 1999].  

Na literatura é possível encontrar trabalhos envolvendo a modificação das 

fibras para melhorar a adesão fibra/matriz, sendo os mais utilizados os que 

envolvem modificação química da superfície das fibras [BLEDZKI et al., 1996; 

GASSAN et al., 1999; NADZI et al., 2005; CAO et al., 2006]. 

Hong e colaboradores estudaram o efeito do tratamento de fibras de juta 

com um silano organofuncional (agente de acoplamento) nas propriedades de 

adesão de compósitos de matriz de polipropileno. Verificaram, através de 

imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) que estes tratamentos 

intensificaram a adesão fibra/matriz produzindo compósitos com melhor 

resistência a tração e propriedades termomecânicas, aumentando ligeiramente 

o valor do módulo de armazenamento [HONG et al., 2008]. 

John e colaboradores estudaram o efeito de diferentes concentrações de 

hidróxido de sódio e silano (agente de acoplamento) no tratamento de fibras de 

sisal/óleo de palma nas propriedades de adesão de compósitos de matriz de 

borracha natural. Observaram a diminuição na absorção de umidade, por parte 

do compósito, devido a, diminuição do caráter hidrofílico das fibras. Esta 

intensificação na adesão interface fibra/matriz foi comprovada por imagens de 

MEV [JOHN et al, 2008].  
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1.6. MODIFICAÇÕES DAS FIBRAS LIGNOCELULÓSICAS  
Conforme mencionado anteriormente, a natureza hidrofílica das fibras 

natural afeta a adesão com uma matriz polimérica, quando esta tem natureza 

apolar, conseqüentemente, gerando problemas nas propriedades de impacto 

do compósito. A adesão não intensa provoca uma fraca transferência de carga 

da matriz para a fibra, resultando em um efeito não eficiente de reforço da fibra 

[HONG et al., 2008]. Para os compósitos, adicionalmente, aumenta a 

capacidade de absorção de água do material. Para reduzir o caráter hidrofílico 

das fibras lignocelulósicas e melhorar as suas propriedades de adesão é 

necessário modificar a superfície das fibras [ABDELMOULEH et al., 2004].  

Tratamentos podem modificar a morfologia da superfície das fibras 

lignocelulósicas, provocando a separação dos feixes de fibrilas, o que torna as 

fibras mais acessíveis à matriz polimérica aumentando, portanto, a área de 

contato fibra matriz (interface) [PAIVA, 2002], o que melhora suas propriedades 

mecânicas. Além disso, alguns tratamentos podem introduzir grupos funcionais 

na superfície das fibras que aumentam a compatibilidade fibra/matriz. 

 Neste contexto, se insere o presente trabalho, que tem como um 
dos objetivos melhorar a interação entre fibra e matriz, utilizando para tal 
modificações via mercerização e reações de hidroximetilação, assim 
como tratamento com ar ionizado aplicada as fibras de sisal. 
 
1.6.1. MERCERIZAÇÃO  

O tratamento na superfície da fibra com álcali normalmente é conhecido 

como mercerização [KHALID et al., 2008].  Sheekala e colaboradores, afirmam 

que uma solução de hidróxido de sódio com concentração em 10 – 30% produz 

os melhores efeitos sobre as propriedades das fibras [SHEEKALA et al., 2000]. 

A mercerização da superfície das fibras de sisal corresponde a um tratamento 

que pode provocar melhoras em algumas propriedades do compósito por elas 

reforçado, devido à retirada das substâncias orgânicas e inorgânicas presentes 

na superfície. Na mercerização ocorre o intumescimento das fibras [BLEDSKI; 

GASSAN, 1999], o que resulta em mudanças na estrutura, dimensão, 

morfologia e propriedades mecânicas das fibras tratadas [JOSEPH et al., 

2000].  
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Os grupos -OH presentes na superfície das fibras, correspondem 

majoritariamente às hidroxilas alcoólicas, ou seja, ácidos fracos. Assim, a 

reação que pode ocorrer é do tipo ácido/ base [SHEEKALA et al., 2000] (Figura 

17).  

Fibra lignocelulósica

OH

OH

+ NaOH

Fibra lignocelulósica
mercerizada

O

O

H

H

OHNa

OHNa

δ− δ−

δ− δ−

δ+

δ+

Figura 17. Interação da fibra lignocelulósica com NaOH. 
 

Durante esse processo, os feixes de fibras são desagregados facilitando 

a penetração do pré-polímero (resina) no interior de seus feixes, inclusive 

devido à superexposição dos grupos -OH [ASS et al., 2006]. No entanto, 

devem-se utilizar soluções alcalinas diluídas para que não ocorra degradação 

extensa das fibras, por exemplo, remoção significativa de lignina e polioses 

[GASSAN et al., 2000].  

Na literatura, é possível encontrar resultados sobre o efeito da 

concentração de NaOH em fibras lignocelulósicas. 

Geethamma e colaboradores usaram uma solução de 5% NaOH para 

remover impurezas da superfície das fibras de coco [GEETHAMMA et al., 

1995].  

Mwaikambo e Ansell trataram fibras de cânhamo, juta, sisal e capoque 

com várias concentrações, encontrando e determinaram que a concentração 

de 6% NaOH foi a ideal em termos de separação de fibras, sem alteração no 

índice de cristalinidade das fibras [MWAIKAMBO; ANSELL et al., 2002]. 

Tita realizou um estudo sobre o efeito do tratamento com ácali de fibras 

de bagaço de cana-de-açúcar e sisal, nas propriedades de compósitos de 

matriz fenólica. O resultado do estudo indicou que para a concentração de 6% 

de solução de NaOH a resistência ao impacto foi melhor quando comparado a 

concentrações superiores (8 e 10% de solução de NaOH) [TITA, 2002a]. 



Introdução 41

Razera realizou um estudo sobre o efeito do tratamento com ácali de 

fibras de juta nas propriedades de compósitos de matriz fenólica e 

lignofenólica. O resultado do estudo indicou que para a concentração de 5% de 

solução de NaOH a resistência ao impacto foi melhor quando comparado a 

concentrações superiores (10% de solução de NaOH) [RAZERA, 2006]. 

No presente trabalho as fibras de sisal foram tratadas com solução 
alcalina (mercerização), a fim de avaliar o efeito deste tratamento sobre as 
propriedades dos compósitos reforçados por estas fibras. 

 
1.6.2. AR IONIZADO 

A superfície das fibras vegetais também pode ser modificada com ar 

ionizado.  A agregação do conjunto de microfibrilas das fibras lignocelulósicas 

pode estar relacionada a interações eletrostáticas na superfície da fibra, os 

quais por sua vez pode ser conseqüência migração eletrônica causada por 

fricção entre as superfícies da fibra [PAIVA; FROLLINI, 2006].  Na parte interior 

de um material isolante, como as fibras lignocelulósicas, a movimentação de 

elétrons é limitada e esse tipo de material pode reter certa distribuição de 

cargas na superfície. Essas cargas podem ser neutralizadas, por exemplo, 

submetendo o material às espécies carregadas presentes no ar ionizado. 

Nesse caso, a agregação do conjunto de microfibrilas das fibras 

lignocelulósicas pode ser minimizada por neutralização de cargas devido a 

tratamento com ar ionizado, usando um sistema do tipo descarga corona. 

Ainda, esta interação pode levar a criação de sítios com cargas na superfície 

das fibras, o que pode gerar repulsão eletrostática entre sítios com cargas de 

mesmo sinal [GASSAN et al., 2000]. A desagregação de feixes de fibras 

melhora as características de molhabilidade e adesão fibra/matriz [ZHANG et 

al.,1998; SUN et al., 1999]. 
O sistema de ionização de ar utilizado fundamenta-se no principio de 

descarga corona (Figura 18), tratamento largamente utilizado na indústria para 

aumentar a molhabilidade e a adesão entre fibra e matriz [MASSINES et al., 

2001]. 



Introdução 42

 
Figura 18. Desenho representativo do sistema de ionização de ar [figura 
adaptada de RAZERA, 2001]. 

 

No presente trabalho, fibras vegetais foram submetidas a 
tratamento com ar ionizado, considerando diferentes intervalos de tempo, 
a fim de avaliar o efeito deste tratamento sobre as propriedades dos 
compósitos reforçados por estas fibras. 

 
1.6.3. HIDROXIMETILAÇÃO 

No presente trabalho, taninos foram hidroximetilados (Figura 19) para 

posteriormente reagirem com fibras de sisal (Figura 20), visando introduzir 

grupos na superfície das fibras que possam atuar como agentes de 

acoplamento (Figura 20), ou seja, possam aumentar a compatibilidade 

(adesão) entre a fibra lignocelulósicas e a matriz polimérica, intensificando as 

interações na região de interface o que normalmente, resulta em compósitos 

com melhores propriedades [BLEDZKI; GASSAN, 1999; PAIVA; FROLLINI, 

2006]. Um importante aspecto a ser considerado é que idealmente os 

reagentes utilizados nas modificações químicas não devem ter alto custo e, 

principalmente, as modificações devem envolver majoritariamente compostos 

provenientes de fontes renováveis [TRINDADE et al., 2005].  
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O

OH

OH

OH

HO

O

CH2OH

CH2OH

CH2OH

HOH2C

H2CO

Tanino Tanino hidroximetilado  

Figura 19. Representação esquemática da hidroximetilação dos anéis fenólicos 
presentes na macromolécula de tanino. 

 
Neste contexto, se insere o presente estudo, que tem como um dos 

objetivos melhorar a interação entre fibra e matriz, via modificação de 
superfície das fibras através de reações químicas, usando reagente 
(tanino) obtido a partir de fontes renováveis. 

Após as reações entre tanino hidroximetilado e fibras lignocelulósicas, 

tem-se uma superfície com estruturas típicas da molécula de tanino (Figura 

20).  
CH2OH

CH2OH
HOH2C

O

CH2OH

CH2OH

CH2OH

HOH2C

CH2OH

Tanino hidroximetilado

HO

HO
+
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CH2
HOH2C

HOH2C

O

CH2

CH2OH
HOH2C

HOH2C
Fibra lignocelulósica modificada

com tanino hidroximetilado  
Figura 20. Representação esquemática da modificação química das fibras 
lignocelulósicas via reação com tanino hidroximetilado. 
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Os anéis fenólicos hidroximetilados presentes na superfície das fibras 

(Figura 20), pode favorecer reações com o pré-polímero fenólico (resina), 

durante a etapa de cura do compósito, em muito intensificando as interações 

na região de interface (adesão) fibra/matriz. Ainda, a introdução de anéis 

aromáticos hidrofóbicos na superfície, deve dificultar a absorção de água por 

parte do compósito reforçado com estas fibras [MEGIATTO Jr., 2006]. 
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1.7. OBJETIVOS 
O presente trabalho tem como principais metas: 

• Preparar resina fenólica substituindo-se parcialmente fenol e formaldeído 

por tanino e furfural, respectivamente (moléculas provenientes de fontes 

renováveis) visando à aplicação destas como matrizes em compósitos 

reforçados com fibras de sisal. 

• Caracterização de resinas fenólicas obtidas, com ênfase para 

ressonância magnética nuclear de 1H e 13C. 

• Melhorar a interação entre fibra/matriz por meio de modificações 

químicas (mercerização e reações de hidroximetilação) e físicas (tratamento 

com ar ionizado) aplicadas às fibras de sisal.  

• Avaliação do desempenho desses compósitos de matriz termorrígida 

reforçados com fibras de sisal, com ênfase para testes de resistência ao 

impacto, análise térmica-dinânico-mecânica (DMTA) e absorção de água, que 

fornecem importantes informações sobre as propriedades da interface 

fibra/matriz em compósitos. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1. TÉCNICAS E MÉTODOS UTILIZADOS NA 
CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
 
2.1.1. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DAS FIBRAS  

Com a finalidade de avaliar a composição química das fibras de sisal e a 

influência dos tratamentos nesta composição, as fibras tratadas e não tratadas 

foram caracterizadas segundo teor de umidade, teor de cinzas e teor de 

componentes químicos majoritários: celulose, hemicelulose e lignina. 

 

2.1.2. DETERMINAÇÃO DO GRAU DE CRISTALINIDADE 
A cristalinidade das fibras é um reflexo da proporção entre regiões com 

cadeias de celulose ordenadas e não ordenadas para uma mesma fibra, pode 

variar de acordo com a origem e a extensão dos tratamentos químicos e físicos 

aplicados ao material. O índice de cristalinidade, a partir da técnica de difração 

de raios-X, pode ser determinado através da relação entre os picos de 

intensidade máxima (Imáx) e mínima (Imín), de acordo com a equação 3 

[BUSCHE-DILLER; ZERONIAN, 1992]: 

máx min

máx

( ) x 100cr
I II

I
−

=    (3) 

sendo:  

Icr: Índice de cristalinidade; 
Imáx: Intensidade máxima, atribuída à região cristalina (I22°); 
Imín: Intensidade máxima, atribuída à região não cristalina (I18°).  
 
Os índices de cristalinidade foram obtidos pelos valores de intensidade 

observados no gráfico de intensidade versus ângulo de difração e 

relacionando-se os mesmos a equação 3. As principais características que 

diferem cada forma polimórfica (região cristalina e amorfa) da celulose, 

macromolécula que confere cristalinidade às fibras lignocelulósicas, são as 

difrações próximas aos ângulos de Bragg - 2Ө (18° e 22°). 
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2.1.3. ANÁLISE TÉRMICA - CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA 
DIFERENCIAL (DSC) E TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

Nesta etapa, foi avaliado se houve a influência dos tratamentos 

realizados na estabilidade térmica das fibras de sisal. Parâmetros como 

umidade residual, temperatura de decomposição das fibras foram avaliados. A 

temperatura de inicio da decomposição térmica das fibras define o intervalo de 

temperatura que poderá ser considerado no processo de preparação do 

compósito, alem de definir temperatura máxima para aplicação do material final 

obtido. 

 

2.1.4. ENSAIO DE TRAÇÃO 
Entre os diversos tipos de ensaios para avaliar as propriedades 

mecânicas dos materiais, um dos mais amplamente utilizado e o ensaio de 

tração, por ser um tipo de ensaio relativamente simples e de rápida realização. 

 

2.1.5. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 
A microscopia eletrônica de varredura é a técnica de imagem mais 

utilizada para o estudo de fratura de compósitos contendo fibras longas e 

curtas [RAZERA, 2006]. Permite analisar as morfologias das superfícies de 

fratura dos corpos-de-prova dos compósitos reforçados com fibras de sisal com 

e sem tratamento, após serem submetidas ao ensaio de impacto. Ainda 

permite, obter maiores informações sobre os efeitos de tratamentos realizados 

nas fibras de sisal na interface fibra/matriz, assim como de modificações na 

formulação da matriz, por exemplo, sobre a molhabilidade das fibras 

[MEGIATTO Jr. et al., 2006]  

 

2.1.6. ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 
A matriz polimérica e a fibra vegetal normalmente diferem no 

comportamento referente à absorção de água, quando analisados 

individualmente. Estudos realizados com compósitos reforçados com fibras 

vegetais [MEGIATTO JR., 2006] mostraram que o modelo de difusão fickiano é 

válido para o estudo de difusão de água nestes materiais [POTHAN et al., 

2004]. A absorção de água pelas fibras naturais, dependendo da extensão, 

pode causar efeitos indesejáveis nas propriedades mecânicas e estabilidade 
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dimensional dos compósitos. Adicionalmente, o estudo da capacidade de 

absorção de água do compósito pode trazer informações sobre propriedades 

da interface fibra/matriz [ESPERT et al., 2004].  

Essa penetração de água em compósitos pode ser conduzida por 

diferentes mecanismos. O principal consiste na difusão de moléculas de água 

para dentro de microfendas entre matriz/reforço. O mecanismo de capilaridade 

que envolve o transporte de água através de microfendas e falhas na interface 

entre matriz/reforço devido à má impregnação do reforço pela matriz, pode 

também atuar. As microtrincas na matriz durante o processo de compressão 

também facilitam a penetração de moléculas de água para o interior do 

compósito.  O efeito total de absorção de água observado é conseqüência 

destes fatores, mas pode ser discutido considerando, principalmente, o modelo 

de difusão fickiano, por ser este o principal mecanismo [COMYN, 1985; 

ESPERT et al., 2004]. 

A forma da curva de sorção definida pela equação 4 pode ser usada 

para distinguir se o comportamento do material segue a difusão fickiana: 

ntM kt
M∞

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (4) 

Mt: conteúdo de água no tempo t; 
M∞: conteúdo de água no equilíbrio; 
k : constante de afinidade; 
n: indica o tipo de mecanismo de absorção do compósito (Fickiano ou 

não Fickiano). 
 
A absorção de água em compósitos poliméricos reforçados com fibras 

vegetais normalmente segue difusão fickiana, em que pode ser observada uma 

linearidade das curvas de absorção nos estágios iniciais. Na seqüência da 

parte linear, as curvas de absorção são aproximadamente côncavas em 

relação à abscissa. A equação (4) em escala logarítmica se torna: 

( ) ( )log log logtM k n t
M∞

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5) 

Substituindo-se os dados experimentais na equação (5) pode-se fazer o 

estudo do mecanismo de difusão determinando-se k e n a partir do intercepto e 

da inclinação da parte linear da curva obtida, respectivamente. Logo, é possível 
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calcular o coeficiente de difusão (D) da água nos compósitos usando a 

equação (6): 
0.5

0.54tM D t
M L π∞

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

   (6) 

L : espessura do compósito 

 

2.1.7. ANÁLISE TÉRMICA-DINÂMICO-MECÂNICA (DMTA) 
A utilização desta técnica permitiu o estudo das propriedades dinâmico-

mecânicas dos termorrígidos e compósitos reforçados com fibras de sisal 

[TRINDADE et al., 2005]. As propriedades mecânicas avaliadas neste tipo da 

análise são resultantes de solicitações em condições dinâmicas, normalmente 

com variação da temperatura.  

A análise térmica-dinâmico-mecânica tem sido amplamente usada para 

caracterização de polímeros através de detecção dos processos de relaxação, 

por apresentar sensibilidade muito superior quando comparada a outras 

técnicas de análise térmica, como calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

Essa técnica (DMTA) fornece informações a respeito dos módulos elástico (E’), 

viscoso (E”) e amortecimento mecânico ou atrito interno ( (tan " 'E Eδ = ) ) de um 

material quando sujeito a solicitação mecânica [CANEVAROLO, 2004].  

Os materiais podem ser divididos em três classes principais [LUCAS et 

al., 2001]: 

• Sólidos perfeitamente elásticos: quando submetidos a uma deformação, 

armazenam toda a energia sob forma de energia potencial.  

• Líquidos: durante a deformação toda a energia usada é dissipada sob 

forma de calor.  

• Materiais poliméricos: apresentam comportamento viscoelástico, 

intermediário entre sólido e liquido: parte da energia é armazenada e 

parte é dissipada sob forma de calor.  

Quando uma tensão é aplicada a materiais viscoelásticos (polímeros) a 

deformação/resposta apresentará um comportamento simultâneo característico 

dos materiais elásticos e viscosos. Assim, ao ensaiar um polímero solicitando-o 
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com uma tensão cíclica (senoidal), este apresentará uma deformação como 

resposta, também senoidal, porém atrasada (defasada) de um ângulo δ com 

relação à solicitação. Este atraso é o resultado do tempo necessário para que 

ocorram rearranjos moleculares associados ao fenômeno de relaxação da 

cadeia polimérica ou segmentos dela, ou ainda de grupos laterais ou parte 

deles [CANEVAROLO, 2004]. Assim, a deformação/resposta se apresentará 

fora de fase com relação à solicitação aplicada, de acordo com a equação (7): 

( ) ( )0t sen wε ε= t    (7) 

em que ε(t) é a deformação a um dado tempo, ε0 é a deformação na 

amplitude máxima, w é a freqüência de oscilação e t é o tempo.  

Como resposta a esta solicitação, a amostra responde com uma tensão 

também cíclica, de acordo com a equação (6):  

( ) ( )0t sen wtσ σ= δ+    (8) 

em que σ(t) é a tensão a um dado tempo, σ0 é a tensão máxima e δ é o 

ângulo de fase ou defasagem.  

Após alguns rearranjos matemáticos (dividindo-se cada uma dessas 

componentes da tensão resposta pela deformação senoidal aplicada obtém-se 

duas componentes em termos de módulo) chega-se as equações (9) e (10): 

0

0

( ) cos'
( )

sen wtE
sen wt

σ δ
ε

=    (9) 

e 

0

0

cos( )"
( )

wt senE
sen wt

σ δ
ε

=   (10) 

O módulo da componente de tensão resposta em fase com a 

deformação, E’, é denominado módulo de armazenamento. O módulo da 

componente de tensão resposta fora de fase com a deformação, E”, é 

denominado módulo de perda. O módulo de armazenamento é a resposta 

elástica e corresponde a energia completamente recuperável e o módulo de 

perda é a resposta viscosa, correspondendo à energia perdida através de 

movimentos internos.  

A razão entre os módulos de perda (E”) e armazenamento (E’) definem 

outra grandeza o amortecimento, atrito interno ou tangente de perda tanδ , de 

acordo com a equação (11): 
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"
'

Etan
E

δ =    (11) 

O parâmetro tanδ  é um importante indicativo do comportamento do 

sistema polimérico. Materiais mais rígidos irão apresentar valores de tanδ  

menores enquanto materiais mais flexíveis irão apresentar valores de tanδ  

maiores [CANEVAROLO, 2004]. 

A técnica de DMTA apresenta uma grande vantagem por ser um método 

direto para determinação de temperatura de transição vítrea ( gT ) permitindo, 

ainda, determinar transições secundárias que estão relacionadas à relaxação 

de grupos ou parte de grupos laterais da cadeia polimérica e, também, a 

temperatura de fusão cristalina de polímeros semicristalinos ( ) 

[CANEVAROLO, 2004].    

mT

Em polímeros com alto grau de entrecruzamento (termorrígidos), que 

implica em um impedimento de movimentação molecular, podem ocorrer 

variações na gT  devido ao grau de entrecruzamento [CANEVAROLO, 2004]. A 

alta densidade de ligações entrecruzadas pode elevar a gT  para valores acima 

da temperatura de decomposição do material [HE et al., 2003], sendo que 

alguns polímeros termorrígidos, devido ao seu alto grau de entrecruzamento, 

não apresentam transição vítrea. O comportamento viscoelástico na região de 

transição vítrea pode variar durante o experimento devido a regiões de 

entrecruzamento residuais do polímero [COOK et al., 2004].  

O efeito de deslocamento de gT é influenciado pelas condições da 

interface reforço/matriz. Assim, a técnica de DMTA se torna uma poderosa 

ferramenta para o estudo desta interface [CANEVAROLO, 2004].  

Outro fator importante que pode ser avaliado com a técnica de DMTA é 

a natureza da interface fibra/matriz em compósitos. As propriedades de 

compósitos são controladas pela região interfacial, área de duas dimensões 

(interface) ou uma área de três dimensões (interfase) entre as fibras (agente de 

reforço) e a matriz, sendo que uma boa interação na interface assegura a 

transferência eficiente de carga da matriz para o reforço [KEUSH; HAESSLER, 

1999]. Em relação à adesão fibra/matriz existem varias propriedades na região 

interfacial que podem afetar as propriedades mecânicas dos compósitos. 
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Dentre estas propriedades pode-se destacar a possibilidade das fibras serem 

circundadas “interfase”, ou seja, a região ao redor das fibras pode apresentar 

propriedades diferentes da matriz. Quando fibras vegetais são incorporadas ao 

polímero termorrígido, outros fatores devem ser considerados no estudo das 

propriedades dinâmico-mecânicas. Estas propriedades são determinadas, por 

exemplo, pela morfologia do sistema e pelas propriedades dos componentes 

individuais (fibra e matriz) [TRINDADE et al., 2005]. 

 

2.1.8. ENSAIO DE IMPACTO IZOD 
A resistência ao impacto é uma das propriedades mais requisitadas para 

a especificação do comportamento mecânico de materiais poliméricos 

[CANEVAROLO, 2004]. Os principais mecanismos de microfalhas que operam 

durante o carregamento de impacto sobre o compósito incluem iniciação e 

propagação da fratura pela matriz, desligamento entre fibra-matriz (sem 

remoção da fibra), quebra da fibra e mecanismos “pull-out” (envolvendo a 

remoção da fibra) [SREEKALA et al., 2000]. O modo de fratura e os valores de 

resistência ao impacto dos compósitos dependem da orientação, distribuição, 

quantidade, tamanho, natureza das fibras e mecanismos de adesão. 

Os principais mecanismos de falha dos materiais compósitos que podem 

ser observados durante os ensaios de impacto, estão mostrados 

esquematicamente na figura 21. 

 
Figura 21. Mecanismo de falha em compósitos: (1) “pull-out”; (2) deslizamento 
(ou ancoramento) da fibra (“fiber bridging”); (3) descolamento (“debonding”); (4) 
falha da fibra e (5) falha da matriz [TITA, 2002]. 
 

No mecanismo (1), conhecido por “pull-out”, ocorre o arrancamento da 

fibra de dentro da matriz, geralmente após a propagação da trinca, ou seja, 
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logo após a ocorrência do mecanismo (2) que é conhecido por “fiber bridging” 

e, na maioria dos casos, encontra-se em compósitos poliméricos reforçados 

com fibras frágeis, matrizes dúcteis e interface envolvendo interações intensas. 

Desta maneira, a trinca se propaga pela matriz e a fibra forma uma ponte 

interligando as duas superfícies da matriz fraturada. Por outro lado, a ponta da 

trinca dá origem a regiões com concentração de tensão até mesmo fora do 

plano de propagação da mesma. Estas tensões podem provocar o “debonding” 

(3) que se caracteriza pelo descolamento entre a fibra e a matriz, devido a 

presença de uma interface fraca. Este mecanismo conduz ao rompimento da 

interação existente entre a fibra e a matriz. Essa região na qual se concentram 

tensões, poderá também levar à falha da fibra (4) devido a sua alta fragilidade, 

ou até a falha da matriz (5) pelo mesmo motivo [TITA, 2002]. 

 

2.2. ORIGEM DOS MATERIAIS NATURAIS 
As fibras de sisal (gentilmente cedidas por Lwarcel Celulose e Papel 

Ltda, Lençóis Paulistas/SP), foram pré-tratadas em extrator soxhlet com uma 

mistura dos solventes cicloexano/etanol (1:1, v:v) durante 50 h, para retirada de 

extrativos orgânicos. Após, as fibras foram lavadas com água, para retirada do 

excesso de solvente orgânico e em seguida secas em estufa de circulação de 

ar (105 °C), até massa constante. 

O tanino, do tipo condensado, foi gentilmente cedido pela empresa 

Tanac S.A. (Montenegro, Rio Grande do Sul). 

 

2.3. SÍNTESE DOS MODELOS  
 
2.3.1. Ácido carboxílico fenil éster 2-furano 

A fim que os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN 1H, 13C 

e DEPT de 13C) das resinas fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído (RF, 

preparados no presente trabalho conforme descrito nos itens 2.5.2. e 2.5.3.) 

pudessem ser melhor analisados modelos foram sintetizados para este fim. 

São descritos a seguir os procedimentos experimentais adotados para a 

seqüência de compostos (Tabela 1 a 4), até obtenção dos compostos modelos 

6 e 8 (Figura 35) (parte desenvolvida durante estágio realizado no Laboratoire 
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de Chimie des Substances végétales/Université de Bordeaux I, Bordeaux, 

França, sob a supervisão de Prof. Dr. Alain Castellan). 

Cloreto de benzoila foi adicionado lentamente durante 30 min em uma 

solução de fenol e trietilamina em diclorometano a 0 oC sob agitação magnética 

e atmosfera de nitrogênio em um balão de 250 mL de três bocas (proporções 

tabela 1).  A reação prosseguiu por mais 2 h a temperatura ambiente 

mantendo-se sob agitação magnética. Ao final, foi adicionada a fase orgânica 

uma solução de 0,1 M de ácido clorídrico, em seguida, foi lavada com água 

destilada até pH 3,0. A fase orgânica, contendo o éster, foi seca com sulfato de 

sódio, filtrada e rotaevaporada sob vácuo. O resíduo foi purificado via coluna de 

cromatografia de sílica gel (eluente diclorometano) e após recristalização com 

metanol, obteve-se o composto 1.  

 
Tabela 1. Dados referentes à síntese do ácido carboxílico fenil éster 2- furano 
(composto 1).* 

Reagentes Massa (g) ou 
Volume (mL) 

mmols MM(g.mol-1) 

Fenol 

 
1,03 

 
11 

 
94,0 

Cloreto de 
benzoila 

 
1,11 

 
11 

 
111,1 

 
 
 
 
 

Composto 1 

O C

O

O

 
Ácido carboxílico fenil 

éster 2-furano 

Trietilamina 

 
1,31 

 
10 

 
101,20 

OH

O

Cl

O

N

* Figura 35, Resultados e Discussões 
 

O rendimento, para o composto 1, foi de 75% com ponto de fusão de 

38,7 oC de acordo com a literatura 37-40 oC [LEE et al., 2002]. 

 

2.3.2. 2-Furanil – 4 – hidrofenil – metanona (composto 2) e 2-Furanil – 2 – 
hidrofenil – metanona (composto 3) 
 

Os compostos 2, 3 e 4 foram preparados a partir do composto 1, via 

reações de Fries, sendo o composto 4 obtido em menor quantidade. A mistura 
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do composto 1 e cloreto de alumínio foi adicionada a um balão de três bocas 

de 250 mL sob agitação magnética e atmosfera de nitrogênio (proporções 

tabela 2). A temperatura foi mantida dentro do intervalo de 110-120 °C durante 

30 min, em seguida, elevada e mantida no intervalo de 160-165 °C durante 2 h. 

Em seguida, fez-se a hidrólise com uma solução de ácido clorídrico 1,0 M e 

gelo, seguida de extração com diclorometano. A fase orgânica foi dissolvida em 

uma solução de hidróxido de sódio (0,5 M; 100 mL), para retirar impurezas e, 

em seguida fez-se a extração com diclorometano (75 mL). A fase aquosa foi 

neutralizada e em seguida foi feita nova extração com diclorometano (75 mL). 

A nova fase orgânica foi lavada novamente até atingir pH 3, seca com sulfato 

de sódio e rotaevaporada sob vácuo. O produto da reação foi separado por 

coluna de sílica gel (eluente diclorometano:acetato de etila 9:1 v/v) obtendo-se 

os compostos 2, 3 e 4.  
 
Tabela 2. Dados referentes à síntese dos 2-Furanil – 4 – hidrofenil – metanona 
(composto 2) e 2-Furanil – 2 – hidrofenil – metanona (composto 3).*   

Reagentes Massa (g) ou 
Volume (mL) 

mmols MM 
(g.mol-1) 

Composto 1 1,0 3,0 188,08 

 

 
 

AlCl3 

 
 
1,0 

 
 

9,0 

 
 

133,33 

O
O

O
O

HO

OH

2- Furanil - 4 - hidroxifenil - metanona

2- Furanil - 2 - hidroxifenil - metanona

Composto 2

Composto 3

* Figura 35, Resultados e Discussões 
  

O rendimento para o composto 2 foi 31% com ponto de fusão 161-161 
oC de acordo com a literatura 163-164 oC [DAKSHINAMURTHY;  SAHARIA, 

1956], composto 3 rendimento 47% e composto 4 rendimento 9%. 

 

2.3.3. 2-Furanil – 4 – metofenil – metanona (compostos 5) e 2-Furanil – 2 – 
metofenil – metanona (composto 7) 
 

Os compostos 2 e 3 (separadamente) foram dissolvidos em 

tetraidrofurano, solução de hidróxido de potássio (dissolvido em água 5,0 mL) e 



Materiais e Métodos 54

iodeto de metila foram introduzidos em um balão de três bocas, sob agitação 

magnética e atmosfera de nitrogênio (proporções tabela 3). A mistura foi 

aquecida até 70°C durante 15 h, sendo a formação do produto acompanhada 

através de cromatografia de camada delgada. Adicionou-se diclorometano (100 

mL) à mistura, a fase orgânica foi lavada com solução diluída de hidróxido de 

sódio e água para eliminar o fenol que não reagiu. Após, seca com sulfato de 

sódio e rotaevaporação sob vácuo. Os produtos da reação (compostos 5 e 7) 

foram separados por coluna de sílica gel (eluente diclorometano/acetato de 

etila 9:1 v/v). 

 
 Tabela 3. Dados referentes à síntese do 2 – Furanil – 4 – metofenil- metanona 
(composto 5) e 2 – Furanil – 4 – metofenil- metanona (composto 7). * 

*Figura 35, Resultados e Discussões 

 O rendimento do composto 5 foi 80% e do composto 7 foi 75%. 

 

2.3.4. 2-Furanil – 4 – metofenil – metanol (composto 6) e 2-Furanil – 2 – 
metofenil – metanol (composto 8) 
 

Os compostos 5 e 7 (separadamente) e borohidreto de sódio foram 

dissolvidos em metanol e introduzidos em um balão de três bocas, sob 

agitação magnética e atmosfera de nitrogênio (proporções tabela 3). A mistura 

foi aquecida até 70°C durante 15 h, sendo a formação do produto 

acompanhada através de cromatografia de camada delgada. Ácido Clorídrico 

Reagentes Massa(g) ou 
Volume (mL) 

mmols MM (g.mol-1) 
O

Compostos 2 e 3 0,30 1,61 186,0 

KOH 0,18 3,20 56,0 

CH3I 1,0 7,04 141,94 

 

Tetrahidrofurano 

 

25,0 - - 

O
H3CO

O
O

OCH3

2- Furanil - 4 - metoxifenil -
metanona

2- Furanil - 2 - metoxifenil -
metanona

Composto 5

Composto 7
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(10%) foi adicionado a mistura para atingir pH 1. Diclorometano (100 mL) foi 

adicionado a mistura, a fase orgânica foi lavada com água até a neutralidade. 

Após, foi seca com sulfato de sódio, filtrada e rotaevaporada sob vácuo. O 

produto obtido da reação foi purificado por coluna cromatográfica de sílica gel 

(eluente diclorometano/acetato de etila 9,5:0,5 v/v). 

Tabela 4. Dados referentes à síntese dos compostos 2 – Furanil – 4 – metofenil – 
metanol (composto 6) e, 2 – Furanil – 2 – metofenil – metanol (composto 8).*   

Reagentes Massa(g) 
ou 

Volume 
(mL) 

mmols MM 
(gmol-1) 

Compostos 5 e 7 0,18 1,0 200 

NaBH4 0,04 1,0 36 

 

 

metanol 

 

5,0 

 

- 

 

- 

OH

O

OH

O

H3CO

OCH3

2- Furanil - 4 - metoxifenil -
metanol

2- Furanil - 2 - metoxifenil -
metanol

Composto 6

Composto 8

*Figura 35, Resultados e Discussões 

 

O rendimento para o composto 6  foi aproximadamente 85% e do 

composto 8 foi aproximadamente 85%. 

Os reagentes e solventes utilizados para síntese dos compostos 

modelos foram Sigma-Aldrich e Fluka. 

 

2.4. CROMATOGRAFIA DE CAMADA DELGADA 
Foram utilizadas placas de sílica gel sobre folhas de alumínio (Fluka) 

com indicador de fluorescência a 254 nm e espessura de 0,2 mm. Os solventes 

(Aldrich) utilizados para eluição foram diclorometano, éter etílico e acetato de 

etila. Este procedimento foi utilizado para acompanhar o prosseguimento das 

reações para obtenção dos modelos (compostos 6 e 8, tabela 4). 
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2.5. SÍNTESE DOS PRÉ-POLÍMEROS 
2.5.1. PRÉ-POLÍMERO TANINOFENÓLICO (40% DE TANINO EM MASSA) 

Foram sintetizados, em solução aquosa, pré-polímeros do tipo resol 

(fenólico) substituindo o fenol pelo tanino em 40% (em massa). Utilizou-se 

fenol, formaldeído (solução aquosa 37%), tanino e KOH nas seguintes 

proporções 0,4:0,6:1,38:0,06 em massa, respectivamente.  

A síntese foi realizada em duas etapas: na primeira dissolveu-se o tanino 

em solução aquosa de formaldeído à temperatura ambiente, em um béquer. 

Adicionou-se a um balão de três bocas (1,0 L) e em seguida, adicionou-se o 

KOH mantendo-se agitação mecânica durante 30 min à temperatura de 40°C. 

Na segunda etapa, adicionou-se o fenol lentamente, mantendo-se as mesmas 

condições durante 1 h. Após, a solução foi resfriada à temperatura ambiente e 

neutralizada com HCl concentrado. A solução de pré-polímero foi evaporada 

em um rotaevaporador sob pressão reduzida, à temperatura de 40ºC, até que 

não se observasse mais eliminação de água. 

 

2.5.2. PRÉ-POLÍMERO FENOL-FURFURAL 
Foram sintetizados pré-polímeros do tipo resol (fenólico) substituindo o 

formaldeído pelo furfural. Utilizou-se furfural, fenol e hidróxido de potássio ou 

carbonato de potássio, a fim de se observar possível efeito do tipo de álcali 

usado sobre a propriedade do produto final. O pré-polímero foi preparado a 

partir de duas rotas: 

1) síntese realizada em duas etapas: na primeira adicionou-se a um 

balão de três bocas (500 mL) fenol e, após, o catalisador previamente 

dissolvido em água sob agitação mecânica,  elevando-se a temperatura até 

135°C. Na segunda etapa, nessa temperatura adicionou-se o furfural durante 

30 min (lentamente), mantendo-se essa temperatura por 3h15 min. Após a 

síntese, a solução de pré-polímero foi resfriado à temperatura ambiente, sendo 

então evaporada em um rotaevaporador sob pressão reduzida, à temperatura 

de 60ºC, até que não se observasse mais eliminação de água. 

2) síntese realizada em uma etapa: adicionou-se a um balão de três 

bocas (500 mL) fenol, furfural e o catalisador.  Elevou-se a temperatura até 

70°C, e manteve-se por 1 h. Após, a solução de pré-polímero foi resfriada à 
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temperatura ambiente,sendo então evaporada usando um rotaevaporador sob 

pressão reduzida, à temperatura de 60 ºC, até que não se observasse mais 

eliminação de água.  

Os reagentes usados para preparação dos pré-polímeros foram: Synth 

(Fenol, formaldeído, HCl, K2CO3 e KOH), J.T. Backer e Aldrich (Furfural).  

  

2.5.3. PRÉ-POLÍMERO FENOL-FURFURAL-FORMALDEÍDO 
Foram sintetizados pré-polímeros do tipo resol (fenólico) substituindo 

20% do furfural por formaldeído. A preparação foi realizada em duas etapas: 

adicionou-se a um balão de três bocas (500 mL) fenol e, após, o catalisador 

(KOH) dissolvido previamente em água sob agitação mecânica, elevando-se a 

temperatura até 135 °C. Na segunda etapa, nesta temperatura, adicionou-se o 

furfural misturado ao formaldeído, durante 30 min (lentamente), mantendo-se 

essa temperatura por 3 h 15 min. Após a síntese, a solução de pré-polímero foi 

resfriado à temperatura ambiente, sendo então evaporada em um 

rotaevaporador sob pressão reduzida, à temperatura de 60 ºC, até que não se 

observasse mais eliminação de água. 

Na tabela 5 estão listados os pré-polímeros fenol-furfural e fenol-furfural-

formaldeído preparados neste trabalho.  

 
Tabela 5. Pré-polímeros fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído preparados. 

Condições experimentais  
 

Pré-polímero 
Temperatura 

(oC) 
Catalisador Tempo 

de 
reação  

Proporção 
F:Fu:Fo* 

RF1 Fenol-furfural 135 K2CO3 3h15 1:1 

RF2 Fenol-furfural 135 KOH 3h15 1:1 

RF3 Fenol-furfural 70 KOH 1h 1,06:1,70 

RF4 Fenol-furfural-formaldeído 70 KOH 1h 1,06:1,40:0,32 

RF5 Fenol-furfural-formaldeído 135 KOH 3h15 1,40:0,82:0,22 

*F: fenol; Fu: furfural; Fo: formaldeído 
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2.6. CARACTERIZAÇÃO DOS PRÉ-POLÍMEROS 
 
2.6.1. ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 
(RMN) 

Os espectros de RMN 1H dos pré-polímeros e dos compostos modelos 

em solução foram obtidos nos aparelhos Bruker AC 250, Avance 300 e 

DPX400. Foram utilizados 100mg da amostra/0,80 mL (solução saturada) de 

metanol para o pré-polímero e CDCl3 para os compostos modelos (Tabelas 1-

4) (tubo de 5 mm, 18 varreduras). 

Os espectros de RMN 13C e DEPT-135 de 13C foram obtidos nos 

aparelhos Bruker AC 250, Avance 300 e DPX 400. Foram utilizadas 200 mg da 

amostra/1,0 mL (solução saturada) de metanol para o pré-polímero e CDCl3 

para os compostos modelos (tubo de 5 mm, 2000 varreduras). 

 

2.6.2. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (IV) 
Os espectros FT-IR para todas as amostras foram obtidos usando um 

espectrômetro BOMEM, modelo MB-102, na região de 300 a 4000 cm-1, 

usando pastilhas com KBr (amostra:KBr, 1:100 mg). As pastilhas foram secas 

em estufa de circulação de ar (105 °C). 

 

2.6.3. TERMOGRAVIMETRIA (TG) 
As análises termogravimétricas para todas as amostras foram feitas em 

um aparelho Shimadzu, modelo TGA-50, nas seguintes condições: 

• Massa da amostra: 6,5 – 7,5 mg; 

• Faixa de temperatura: 25 – 850 °C; 

• Atmosfera: Nitrogênio; 

• Razão de aquecimento: 10 °Cmin-1; 

• Vazão de gás: 20 mLmin-1. 
Os pré-polímeros taninofenólico, fenol-furfural e fenol-furfural-

formaldeído foram analisados após adição de resorcinol (acelerador de cura) 

seguindo a mesma metodologia de preparação dos pré-polímeros antes da 
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moldagem (item 2.6.), a fim de avaliar o comportamento térmico durante o 

processo de cura. 

 

2.6.4. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 
As análises de calorimetria de calorimetria exploratória diferencial para 

todas as amostras foram feitas em um aparelho Shimadzu, modelo DSC-50, 

nas seguintes condições: 

• Massa da amostra: 6,5 – 7,5 mg; 

• Faixa de temperatura: 25 – 300 °C; 

• Atmosfera: Nitrogênio; 

• Razão de aquecimento: 10°Cmin-1; 

• Vazão de gás: 20 mLmin-1; 

• Porta amostra: panela alta pressão de alumínio. 
Os pré-polímeros taninofenólico, fenol-furfural e fenol-furfural-

formaldeído foram analisados após adição de resorcinol (acelerador de cura) 

seguindo a mesma metodologia de preparação dos pré-polímeros antes da 

moldagem (item 2.6.), a fim de avaliar o comportamento térmico durante o 

processo de cura. 

 

2.7. PREPARAÇÃO DOS TERMORRÍGIDOS 
Os pré-polímeros taninofenólico e furânicos (fenol-furfural e fenol-

furfural-formaldeído) foram colocados em um béquer e, sob agitação mecânica 

e aquecimento (40 e 50 °C, respectivamente), adicionou-se, gradativamente 

10% em massa de resorcinol (acelerador de cura) em relação à quantidade de 

pré-polímero. Para os pré-polímeros taninofenólico e furânicos (fenol-furfural e 

fenol-furfural-formaldeído) manteve-se esta temperatura por aproximadamente 

20 e 30 min, respectivamente para a completa dissolução do resorcinol. 

Os termorrígidos taninofenólicos foram moldados por compressão, com 

pressão e temperatura controladas, seguindo ciclo de cura pré-determinado 

(Tabela 5) [PAIVA, 2002]. As moldagens por compressão foram realizadas em 
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molde portátil constituído de duas placas, nas quais se embutiu resistências 

elétricas, comprimindo-se o molde com o uso de uma prensa (Figura 22).  

Para resina fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído não foi possível à 

obtenção de termorrígidos, pois após abertura do molde obtinha-se apenas um 

material quebradiço, não sendo possível à obtenção de corpos-de-prova. 

Apenas os compósitos reforçados com fibras de sisal foram preparados a partir 

destas resinas. No carregamento do molde, a resina corresponde a um líquido 

viscoso, ocorrendo à polimerização e o entrecruzamento (cura) no molde sob 

pressão e aquecimento (Figura 22). 

 
Figura 22. Representação do sistema utilizado para a moldagem de compressão. 

 

A pressão exercida sobre o molde foi gradativamente elevada, de acordo 

com ciclo de cura para estas resinas (Tabela 6 e 7), até atingir 16 ton. Para o 

termorrígido taninofenólico a força final foi mantida a 10 ton. 

As tabelas 6 e 7 mostram o ciclo de cura utilizados para as resinas 

taninofenólicas e furânicas (fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído), 

respectivamente. 
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Tabela 6. Ciclo de cura para a obtenção dos termorrígidos e compósitos 
taninofenólicos. 

Temperatura 
(oC) 

Tempo 
(min) 

40 30 

50 60 

85 90 

125 120 

150 120 
 
Tabela 7. Ciclo de cura para a obtenção dos compósitos de matriz fenol-furfural 
e fenol-furfural-formaldeído* 

Temperatura 
(oC) 

Tempo 
(min) 

75 15 

95 60 

115 60 

135 30 

155 30 

175 20 

185 120 
*Não foi possível a desmoldagem do termorrígido da resina fenol-furfural e fenol-furfural-
formaldeído devido à elevada fragilidade dos mesmos. 
 
 
2.8. PREPARAÇÃO DOS COMPÓSITOS  

Neste trabalho, foi utilizado um misturador fibra/resina, a fim de otimizar 

a etapa de impregnação da fibra pela resina, que é muito importante para as 

propriedades do produto final. A figura 23 mostra o sistema utilizado para 

mistura da fibra/resina.  

Para ambas as resinas, após adição do agente de cura (de acordo com 

o procedimento já descrito item 2.7.) a etapa seguinte foi de impregnação das 

fibras. O sistema misturador fibra/resina foi utilizado, somente, para a resina 

taninofenólica, a qual foi dispersa sobre as fibras, dentro do compartimento do 
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misturador. A impregnação das fibras pela resina ocorreu durante 20 min, sob 

rotação do compartimento de mistura.  

Para as resinas fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído não foi possível 

realizar a impregnação das fibras via recipiente termostatizado devido à baixa 

viscosidade da resina. Ao adicionar esta resina sobre as fibras, a mesma, 

escorria pelo compartimento não sendo possível realizar a impregnação das 

fibras.  

Em seguida, a mistura (fibra/resina) foi colocada no molde metálico, 

previamente revestido com cera de carnaúba (agente desmoldante), seguida 

de moldagem sob pressão e temperatura, conforme descrito. (item 2.7., 

Tabelas 5 e 6). 

Compartimento de 
mistura 

fibra/resina 

Recipiente 
termostatizado 

para introdução da 
resina 

 
Figura 23. Sistema utilizado para mistura fibras/resina polimérica. 

 

As condições mais adequadas para preparação dos compósitos foram 

determinadas após vários experimentos. Os compósitos reforçados com fibras 

modificadas e não modificadas foram preparados segundo estas condições 

pré-determinadas.  

As fibras de sisal, 3,0 cm de comprimento, foram distribuídas 

aleatóriamente para todas as matrizes. Para a matriz taninofenólica os 

comp´soitos foram preparados a porcentagens diversas de fibras. Para os 

compósitos preparados com resinas fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído 

utilizou-se 30% em massa de fibras de sisal, pois nesta proporção se tem a 

garantida de boa impregnação e distribuição das fibras na matriz. Ainda, o foco 

de estudo para essa matriz foi à variação de condições de preparação da 

respectiva resina.    
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2.9. CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS 
 
2.9.1. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE 

Para a determinação do teor de umidade das amostras seguiu-se o 

seguinte procedimento: pesou-se três amostras de 1,0 g em pesa-filtros 

previamente tarados. Colocou-se as amostras em estufa a 105 ºC por 4 h. 

Transferiu-se as amostras para o dessecador e pesou-se até atingir massa 

constante. O teor de umidade foi calculado pela equação (12): 

( )2 1

2

% 100%
m m

Umidade x
m

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (12) 

sendo : 
%Umidade: teor percentual de umidade 
m1 = massa da amostra seca (g) 
m2= massa inicial da amostra (g) 
 

2.9.2. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS 
Determinou-se as cinzas das fibras de acordo com a norma TAPPI T211 

OM-85 [ASH, 1991]. Os cadinhos foram previamente tarados a 600 ºC por 4 h. 

Foram utilizadas três amostras de 1,0 g em cada cadinho, os quais foram 

aquecidos em bico de Bünsen para combustão lenta da amostra, até 

desaparecer a chama do seu interior. Em seguida, cadinhos foram levados 

para mufla, a temperatura de 600 ºC, por 4 h. Colocou-se as amostras 

calcinadas em dissecador até temperatura ambiente, até massa constante. O 

teor de cinzas foi obtido pela equação (13): 

1

2

% 100%mCinzas x
m

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (13) 

sendo: 

% Cinzas = teor percentual de cinzas 
m1 = massa de cinzas (g) 
m2 = massa de amostra seca (g) 
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2.9.3. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE LIGNINA KLASON INSOLÚVEL 
Pesou-se três amostras de 1,0 g, colocou-se em um almofariz com 15,0 

mL de ácido sulfúrico 72%, macerou-se e deixou-se por 24 h, a temperatura 

ambiente. Em seguida transferiu-se para um balão de fundo chato de 1,0 L, e 

adicionou-se água ate completar 560 mL de solução mantendo-se sob refluxo 

por 4 h. Em seguida, ainda quente, filtrou-se a solução em funil de vidro 

sinterizado (previamente tarado), coleando-se uma pequena fração para 

determinação do teor de lignina klason solúvel. Após, lavou-se com água 

destilada até neutralidade. A lignina insolúvel, retida no funil, foi então seca em 

estufa, a 105°C, até massa constante. 

 

2.9.4. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE LIGNINA KLASON SOLÚVEL 
O filtrado obtido da lignina Klason insolúvel foi analisado através de 

espectroscopia na região de ultravioleta (UV), sendo determinadas as 

absorbâncias nos comprimentos de onda de 280 e 215 nm como descritos no 

método TAPPI T13M-54 [FENGEL; WEGENER, 1984]. As concentrações de 

lignina (g.L-1) nas amostras diluídas foram calculadas pela equação (14):  

( )215 2804, 53.( )
300
A A

C
−

=    (14) 

sendo:  
C(g.L-1) = concentração de lignina Klason solúvel nas amostras diluídas 
A215 = valor da absorbância a 215 nm 
A280 = valor da absorbância a 280 nm 

 
2.9.5. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE HOLOCELULOSE 

A holocelulose corresponde à fração de celulose e hemicelulose juntas. 

Este procedimento foi realizado de acordo com o método descrito na norma 

TAPPI T19-54. Foram pesadas três amostras de 3,0 g de fibra moída e seca 

em erlenmeyers de 250 mL. Adicionou-se 120,0 mL de água destilada, 1,0 mL 

de ácido acético (Synth) e 2,5 g de clorito de sódio (Sigma-Aldrich). Os 

recipientes foram cobertos (invertidos) com erlenmeyers de 150 mL, sendo a 

mistura aquecida à temperatura de 70 ºC. Após 1 h adicionou-se 1,0 mL de 

ácido acético glacial (Synth) e 2,5 g de clorito de sódio. Repetiu-se o 

procedimento. A mistura foi filtrada em funil de vidro sinterizado previamente 
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tarado. Lavou-se com água até o filtrado sair incolor e com pH igual ao da água 

utilizada. Em seguida lavou-se com três porções de metanol (Synth) e secou-se 

em estufa a vácuo à temperatura de 50ºC. Transferiu-se o filtrado para o 

dissecador e pesou-se até atingir massa constante. A porcentagem de 

holocelulose foi obtida pela equação (15): 

1

2

% 100mHolocelulose x
m

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (15) 

sendo: 
% Holocelulose = teor de holocelulose. 
m1 = massa de holocelulose (g) 
m2 = massa  de amostra seca (g). 
 

2.9.6. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CELULOSE 
Esta análise foi realizada para as amostras resultantes da determinação 

do teor de holocelulose. Colocou-se 1,0 g de amostra obtida para determinação 

de holocelulose em um béquer com 10 mL de solução de NaOH 17,5%, deixou-

se em repouso por 2 min, em seguida, com um bastão de vidro, mascerou-se a 

amostra. Após, adicionou-se mais 10 mL de solução de NaOH 17,5% e deixou-

se a mistura em repouso por 20 min. Em seguida, adicionou-se 40 mL de água 

destilada, filtrou-se a mistura em funil de vidro sinterizado previamente tarado, 

lavando o precipitado com solução de acido acético diluído 50% filtrou-se 

novamente e, em seguida lavou-se com água destilada ate neutralizar o 

excesso de ácido. Em seguida lavou-se com água destilada até a neutralidade 

A fração de amostra insolúvel em solução de NaOH 17,5% corresponde a 

celulose isenta de hemicelulose, a chamada α-celulose. Secou-se a celulose 

obtida em estufa de circulação de ar (105°C) até massa constante. O teor de α-

celulose foi calculado pela diferença de massa, antes e após o tratamento da 

amostra com solução de NaOH 17,5%, de acordo com equação (16):  

1

2

% 100mcelulose x
m

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (16) 

sendo: 
%celulose = porcentagem de celulose 
m1 = massa de celulose seca (g) 
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m2 = massa de holocelulose seca (g). 
 

2.9.7. ENSAIO DE TRAÇÃO DAS FIBRAS 
Foram realizados ensaios de tração das fibras de sisal, utilizando-se o 

equipamento DMA da marca TA Instruments, modelo 2980, no módulo de 

tração. As amostras de sisal não tratadas e tratadas foram avaliadas. As 

condições para análise foram: 

• Pré-carga: 0,01 N; 

• Rampa de força: 1 N/m até 18 N; 

• Módulo: Força controlada; 

• Temperatura: 25 °C; 

• Comprimento total das fibras: 3,0 cm; 

• Comprimento efetivo de análise das fibras (distância entre as 
garras): ~1,5 cm; 

• Diâmetro médio das fibras foi 0,2 mm; 

• Garra do tipo: tensão filme, a qual pode ser utilizada para ensaios 
de filme e fibras (Figura 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Garra do tipo: tensão 
filme, a qual pode ser utilizada para 
ensaios de filme e fibras 

Este ensaio foi realizado para 30 fibras como mostrado na figura 24. As 

amostras de fibras foram previamente secas em estufa de circulação de ar (105 

°C).  
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2.9.8. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X  
As análises de raios X para as fibras de sisal tratadas e não tratadas, 

trituradas, foram feitas em um difratômetro RIGAKU com tubo de cobre selado, 

radiação (kα) e comprimento de onda 1,542 (kα) Å. As medidas foram 

realizadas à velocidade de 2° min-1, no intervalo angular de 5 – 50° (ângulo de 

Bragg 2θ), potência de 40 mA e 40 kV. As amostras foram previamente 

trituradas e secas em estufa de circulação de ar (105°C). 

 

2.9.9. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 
A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada com os 

equipamento ZEISS-LEICA modelo 440; voltagem de aceleração de 20 keV. As 

amostras foram coladas em um porta-amostra com base de alumínio, sendo 

previamente secas em estufa de circulação de ar (105°C), em seguida as 

mesmas submetidas a um banho com tinta prata e em seguida com um fino 

recobrimento com ouro usando um sistema denominado “Sputter Coat “.  

 

2.9.10. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 
As análises de calorimetria exploratória diferencial para todas as 

amostras de fibra foram feitas em um aparelho Shimadzu, modelo DSC-50, nas 

seguintes condições: 

• Massa da amostra: 6,5 – 7,5 mg; 

• Faixa de temperatura: 25 – 500 °C; 

• Atmosfera: Nitrogênio; 

• Razão de aquecimento: 10 °Cmin-1; 

• Vazão de gás: 20 mLmin-1. 

• Porta amostra: panela normal de alumínio. 
As amostras foram cortadas aproximadamente 4 mm de cumprimento 

sendo, em seguida, realizou-se uma corrida até 100 °C com isoterma de 5 min, 

para secagem da fibras. Após retornar a temperatura até a ambiente, a 

temperatura foi elevada até 500 °C. 
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2.9.11. TERMOGRAVIMETRIA (TG) 
As análises termogravimétricas para todas as amostras foram feitas em 

um aparelho Shimadzu, modelo TGA-50, nas seguintes condições: 

• Massa da amostra: 6,5 – 7,5 mg; 

• Faixa de temperatura: 25 – 850 °C; 

• Atmosfera: Nitrogênio; 

• Razão de aquecimento: 10 °Cmin-1; 

• Vazão de gás: 20 mLmin-1; 
As amostras foram cortadas aproximadamente 4 mm de comprimento 

sendo em seguida realizou-se uma corrida até 100 °C com isoterma de 5 min 

para secagem da fibras. Após retornar a temperatura até a ambiente, a 

temperatura foi elevada até 850 °C. 

 

2.9.12. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DE INFRAVERMELHO (IV) 
Os espectros FT-IR para todas as amostras foram obtidos usando um 

espectrômetro BOMEM, modelo MB-102, na região de 300 a 4000 cm-1, 

usando pastilhas com KBr (amostra:KBr, 1:100 mg). As pastilhas e as fibras 

trituradas foram secas em estufa de circulação de ar (105 °C). 

 

2.10. MODIFICAÇÕES NA SUPERFÍCIE DAS FIBRAS 
 
2.10.1. MERCERIZAÇÃO 

O tratamento consistiu em intumescer as fibras de sisal (3,0 cm), com 

solução alcalina de hidróxido de sódio (5%), sendo as fibras e a solução de 

hidróxido de sódio previamente submetido à temperatura de 0°C. Após 

intumescimento das fibras, manteve-se nestas condições durante 1 h. Em 

seguida, as fibras foram lavadas exaustivamente com água destilada, até 

atingir pH idêntico ao da água utilizada para lavagem, sendo em seguida secas 

em estufa de circulação de ar (105 ºC) até massa constante. 
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2.10.2. AR IONIZADO 
As fibras de sisal (3,0 cm) foram tratadas a tempos diversos com um 

ionizador de ar. Utilizou-se ar comprimido da rede, filtrado por uma série de 

filtros para se retirar impurezas e umidade. O sistema de ionização elétrica de 

ar é constituído por 6 bicos injetores de ar, sendo que em cada um deles existe 

um eletrodo do tipo agulha, os quais  são geradores de íons quando em 

contato com o ar. Os bicos injetores são acoplados a uma caixa feita de aço 

inoxidável, que possibilita o fechamento durante o tratamento. A fonte geradora 

de íons é do tipo “Power Supply for Static Control Devices”, 60 Hertz, corrente 

máxima de 5 mA, voltagem de 7,5 kV, fabricada pela SIMCO Industrial Static 

control. Simultaneamente, o ar filtrado é injetado no sistema  por  3 h, incidindo 

assim o ar ionizado na superfície das fibras. A figura 25 mostra imagens da 

caixa utilizada para tratamento com ar ionizado. 

 
(A) (B) 

Figura 25. A) Caixa de ionizador de ar fechada, com a fonte elétrica sobre a 
caixa. B) aberta, evidenciando os bicos injetores de ar. 

 

A cada 15 min, o sistema foi desligado para a movimentação manual 

(usando-se luvas de borracha) das fibras e religado, a fim de que todas as 

faces  da superfície das fibras entrassem em contato com o  ar ionizado. 

 

2.10.3. REAÇÕES DE HIDROXIMETILAÇÃO DO TANINO 
Inicialmente sob agitação mecânica, adicionou-se em torno de 450 g de 

tanino a um balão de reação com três bocas em 1000 mL de solução de KOH 

(Synth) pH 9-10. Em seguida, adicionou-se 1400 g de formaldeído, 37% 
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(Synth), mantendo-se o sistema sob refluxo, iniciou-se o aquecimento até 70 

°C, permanecendo nesta temperatura durante 30 min.  

 

2.10.4. REAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DAS FIBRAS DE SISAL COM TANINO 
HIDROXIMETILADO  
 

Após a reação de hidroximetilação do tanino, 60 g de fibras foram 

adicionadas ao balão de três bocas, mantendo-se o sistema sob refluxo, sendo 

iniciada a reação de modificação das fibras (70 °C) por diferentes intervalos de 

tempo: 15, 30 e 60 min. Na seqüência, retirou-se o excesso de reagente e 

transferiu-se as fibras para um béquer com bastante água. Utilizando-se uma 

peneira de 0,59 mm de abertura (28 mesh), descartou-se a água de lavagem 

ficando na peneira somente as fibras. Repetiu-se o processo de lavagem 

exaustivamente, para que a tanino hidroximetilado e o formaldeído não 

reagidos fosse eliminado. As fibras foram secas em estufa de circulação de ar 

(105 oC), até massa constante. 
 

2.11. CARACTERIZAÇÃO DOS COMPÓSITOS 
 
2.11.1. ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD 

Os ensaios de resistência mecânica ao impacto foram realizados no 

Departamento de Engenharia de Materiais (DEMA) da Universidade Federal de 

São Carlos (São Carlos, SP, laboratório sob responsabilidade de Prof. Elias 

Hage). Para os polímeros termorrígidos reforçados com fibras de sisal, corpos 

de prova do tipo Izod, não entalhado, foram obtidos segundo a norma ASTM 

D256. Conforme requisita a norma, no mínimo 10 corpos-de-prova foram 

avaliados, a fim de que a média fosse calculada. A figura 26 mostra uma 

representação esquemática do ensaio de impacto. 
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Figura 26. Representação esquemática do ensaio de impacto Izod [figura 
adaptada de MEGIATTO Jr., 2006]. 

 
 

2.11.2. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 
As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram 

realizadas usando os equipamentos: 

• ZEISS-LEICA modelo 440; voltagem de aceleração de 20 keV 

• ZEISS modelo DSM 960; voltagem de aceleração de 20 keV 

As amostras foram coladas em porta-amostra com base de alumínio, 

sendo secas em estufa de circulação de ar (105 °C) durante 8 h em seguida as 

mesmas submetidas a um banho com tinta prata e em seguida com um fino 

recobrimento com ouro usando um sistema denominado “Sputter Coat”.  

 

2.11.3. ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 
Os testes foram realizados segundo a norma ASTM D570, considerando 

absorção de água por imersão longa até saturação. Para estes ensaios, foram 

cortadas e usinadas conforme a norma, duas amostras (dimensões: 76,2 x 25,4 

x 3,2 mm) de cada placa. As amostras foram submersas em béquer com água 

destilada durante 24 h, a temperatura ambiente. Durante 12 h, a cada hora as 

amostras foram retiradas da água uma de cada vez, secas em um pedaço de 

tecido (somente para retirar o excesso de água) e imediatamente pesadas em 
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balança analítica. Após a pesagem, as amostras foram submersas novamente 

em água. A partir deste ponto as pesagens foram efetuadas diariamente até a 

saturação. O teor de água foi determinado por diferença de massa. O ponto de 

saturação foi determinado quando as massas das amostras atingiram valor 

constante. A porcentagem de aumento de massa foi determinada de acordo 

com a equação (17): 

% 100final inicial

inicial

massa massa
aumento demassa x

massa
−⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (17) 

Os resultados deste ensaio refletiram a capacidade de absorção de água 

das fibras lignocelulósicas e da matriz polimérica. Ainda, o que é muito 

importante, consiste em uma indicação da eficiência das interações fibra/matriz 

na superfície. Os experimentos foram realizados usando-se corpos de provas 

não vedados nas laterais, a fim de se tentar reproduzir as condições mais 

agressivas que o material poderá encontrar em condições de serviço, no que 

se refere à absorção de água. 

 

2.11.4. ANÁLISE TÉRMICA-DINÂMICO-MECÂNICA (DMTA) 
Para as análises térmica-dinâmico-mecânicas, utilizou-se equipamento 

DMTA da marca TA Instruments, modelo 2980, acoplado a um termo-

analisador. As condições de análise foram: 

• Amplitude de oscilação: 20 μm; 

• Faixa de temperatura: 25 – 270 °C; 

• Taxa de aquecimento: 3 °Cmin-1; 

• Dimensões do corpo-de-prova:  
- Comprimento: 63 mm; 
- Largura: aproximadamente13 mm; 
- Espessura: aproximadamente 3 mm. 

• Comprimento efetivo de análise dos corpos-de-prova dos 
compósitos (soma da distância entre as garras): 50 mm; 

• Garra do tipo three point-bending (Figura 27). 
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Figura 27. Garra do tipo three 
point-bending 

As amostras de compósito foram secas, previamente as análises, 

durante 20 min em estufa de circulação de ar (105 °C). 

 

2.11.5. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 
As análises DSC para todas as amostras foram feitas em um aparelho 

Shimadzu, modelo DSC-50, nas seguintes condições: 

• Massa da amostra: 6,5 – 7,5 mg; 

• Faixa de temperatura: 25 – 500 °C; 

• Atmosfera: Nitrogênio; 

• Razão de aquecimento: 10 °Cmin-1; 

• Vazão de gás: 20 mLmin-1; 

• Porta amostra: panela alta pressão. 
As amostras de compósito foram secas, previamente secas as análises, 

em estufa de circulação de ar (105 °C). 

 
2.11.6. TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

As análises termogravimétricas para todas as amostras foram feitas em 

um aparelho Shimadzu, modelo TGA-50, nas seguintes condições: 

• Massa da amostra: 6,5 – 7,5 mg; 
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• Faixa de temperatura: 25 – 850 °C; 

• Atmosfera: Nitrogênio; 

• Razão de aquecimento: 10 °Cmin-1; 

• Vazão de gás: 20 mLmin-1. 
As amostras de compósito foram secas, previamente as análises, em 

estufa de circulação de ar (105 °C). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A parede celular das fibras lignocelulósicas, como o sisal, é composta 

principalmente por celulose, lignina e hemicelulose [FENGEL; WEGENER 

1989]. A composição química do sisal pode variar de acordo com o tipo e 

condições de plantio, espécie entre outros fatores [LI et al., 2000].  

 

3.1. DETERMINAÇÃO DOS COMPONENTES MAJORITÁRIOS 
A tabela 8 mostra o teor relativo para cada componente da fibra, 

encontrado no presente trabalho. As análises foram feitas para fibras 

previamente extraídas em uma mistura de 1:1 de solventes orgânicos 

(cicloexano/etanol) e livres de umidade. Os resultados obtidos na 

caracterização química das fibras de sisal sem tratamento estão inseridos nos 

intervalos descritos na literatura [LI et al., 2000; TITA, 2002; PAIVA; FROLLINI, 

2006; MEGIATTO Jr. et al., 2007].  Para cada tratamento, foram feitas as 

caracterizações das fibras tratadas, para avaliar as possíveis variações que 

estes tratamentos pudessem causar na composição das fibras e, 

posteriormente, nas propriedades dos compósitos reforçados por estas fibras.  

 
Tabela 8. Componentes majoritários das fibras de sisal sem tratamento (FSST) e 
mercerizadas (FSM). 

Componentes 
majoritários 

FSST (%) FSM (%) 

Cinzas 1,3 ± 0,2 0,9 ± 0,1 

Umidade 10,9 ± 0,1 9,7 ± 1,1 

α- Celulose 65,5 ± 1,3 75,6 ± 0,5 

Hemicelulose 25,0 ± 1,3 8,2 ± 0,8 

Holocelulose 90,5 ± 0,7 83,8 ± 0,2 

Lignina Klason 
insolúvel 

11,9 ± 0,9 14,7 ± 0,9 

Lignina Klason 
solúvel 

1,1 ± 0,2 0,3 ± 0,08 

Lignina Klason 
total 

13,0 ± 1,1 15,1 ± 1,0 
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A tabela 8 mostra que as fibras de sisal apresentaram uma diminuição 

no valor da hemicelulose após a mercerização, devido à remoção desta pelo 

álcali, confirmando que este componente é sensível à soluções alcalinas. As 

hemiceluloses são facilmente solubilizadas em soluções alcalinas [BLEDISK; 

GASSAN, 1999; JOSEPH et al., 2000]. A extração de hemiceluloses pode 

provocar rearranjos das cadeias de celuloses vizinhas. Pode-se atribuir essa 

extração “preferencial” de hemicelulose, às diferentes estruturas de açúcares 

presentes em sua composição química [FENGEL; WEGENER, 1989]. O 

balanço de massa não corresponde a exatamente 100% devido aos erros 

relacionados ao conjunto das análises. Ainda, deve-se considerar a presença 

de pectina, que não foi determinada.  

Outra modificação prevista para as fibras de sisal foi à utilização da 

macromolécula de tanino como agente modificador das fibras. Devido a sua 

estrutura diversificada, contendo grupos hidroxilas e anéis aromáticos (Figura 

13b), pode-se utilizar o tanino como agente modificador das superfícies das 

fibras lignocelulósicas, via reações químicas com sítios destas superfícies, 

visando intensificar as interações destas fibras com as matrizes poliméricas. O 

tanino reage com formaldeído, através de um ataque eletrofílico às posições 

livres do anel aromático desta macromolécula. Nesta reação, grupos 

hidroximetila (-CH2OH) são introduzidos na macromolécula de tanino, 

resultando em macromoléculas de tanino hidroximetilado, que apresenta maior 

reatividade que o tanino não modificado (Figura 19 e 20). Este tanino ativado, 

uma vez em contato com as fibras lignocelulósicas, pode reagir com sítios 

reativos das fibras.  

Sabe-se que a tanino participa de reações com anéis fenólicos [SOTO et 

al., 2005] e, assim, a introdução de tanino na superfície da fibra pode facilitar 

reações entre fibra/matriz, levando a uma maior adesão nesta região 

(interface). Ainda, a introdução de anéis aromáticos hidrofóbicos na superfície 

da fibra, deve dificultar a absorção de água por parte do compósito reforçado 

com as mesmas, conforme mencionado na parte introdutória [TITA, 2002]. 

Os resultados obtidos na determinação dos componentes majoritários 

das fibras de sisal hidroximetiladas estão mostrados na tabela 9. 
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Tabela 9. Componentes majoritários das fibras de sisal sem tratamento (FSST) e 
tratadas com tanino hidroximetilado (FSH) por diferentes tempos. 

Componentes 
majoritários 

FSST 
(%) 

FSH15min 
(%) 

FSH30min 

(%) 
FSH60min 

(%) 

Cinzas 1,3 ± 0,2 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,2 1,2 ± 0,3 

Umidade 10,9 ± 0,1 9,9 ± 0,1 10,1 ± 0,2 10,7 ± 0,1 

α- Celulose 65,5 ± 1,3 69,8 ± 0,2 69,4 ± 0,3 69,9 ± 0,8 

Hemicelulose 25,0 ±1,3 17,6 ± 0,1  18,5 ± 0,2 18,0 ± 0,4 

Holocelulose 90,5 ± 0,7 88,8 ± 0,7 87,9 ± 0,8 87,4 ± 0,3 

Lignina Klason 
insolúvel 

11,9 ± 0,9 19,4 ± 0,4 19,3 ± 0,4 20,6 ± 0,4 

Lignina Klason 
solúvel 

1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,1 1,3 ± 0,2 1,2 ± 0,1 

Lignina Klason 
total 

13,0 ± 1,1 20,4 ± 0,9 20,6 ± 1,1 21,8 ± 1,0 

 

Para todos os tempos de reações entre a fibra de sisal e o tanino 

hidroximetilado, se observa diminuição no teor de hemicelulose. Esta reação 

ocorre em meio alcalino, em que a extração de hemicelulose de sisal é 

favorecida, como mostraram, os resultados de análises das fibras após 

mercerização (Tabela 8).  

Os dados da tabela 8 também indicam que a lignina presente na fibra de 

sisal não é muito sensível a reações em meio alcalino, nas condições 

consideradas no presente trabalho. Os dados da tabela 9 mostram que a 

porcentagem de lignina solúvel praticamente não varia, mas a de lignina 

insolúvel aumenta; As estruturas típicas de tanino introduzidas na superfície da 

fibra não devem ser decompostas durante a análise do teor de lignina, devido à 

sua estrutura aromática, similar às de lignina. Assim, em princípio, se pode 

considerar que o aumento no teor de lignina insolúvel também reflete a 

eficiência da reação da fibra com tanino hidroximetilado. Os erros aproximam 

os valores encontrados (Tabela 9), para todos os tempos de reação 

considerados. 

Na tabela II.1 (Apêndice II) são mostrados os resultados para as fibras 

de sisal tratadas com ar ionizado em diferentes tempos. De acordo com os 
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resultados obtidos para as fibras de sisal tratadas com ar ionizado não 

ocorreram alterações significativas, indicando que este tratamento não leva a 

alterações significativas nos componentes majoritários presentes na fibra de 

sisal.  

 

3.2. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
As fibras de sisal não tratada e mercerizadas foram caracterizadas 

quanto à resistência à tração e porcentagem de alongamento (Tabela 10).  

 
Tabela 10. Resistência à tração e porcentagem de alongamento das fibras de 
sisal sem tratamento (FSST) e mercerizadas (FSM). 

Sisal Resistência à tração 
(MPa) 

Alongamento 
(%) 

FSST 228 ± 31 1,2 ± 0,1 

FSM 285 ± 28 1,4 ± 0,6 

 

Observa-se na tabela 10 que, após a mercerização das fibras, ocorreu 

um aumento na resistência a tração, embora no alongamento se observe 

apenas uma tendência neste sentido, já que os erros aproximam os valores. O 

tratamento alcalino provoca uma desagregação do feixe de fibras, devido ao 

intumescimento das fibrilas [PAIVA, 2001]. A retirada parcial de hemicelulose 

na região interfibrilar diminui a densidade dessa região e, conseqüentemente, a 

rigidez. Este fato favorece o rearranjo destas fibrilas ao longo da direção de 

deformação, acarretando em aumento na resistência a tração [BLEDZKI; 

GASSAN, 1999].  

Na tabela 11 são mostrados os resultados de resistência a tração e 

porcentagem de alongamento para as fibras de sisal não tratada e 

hidroximetiladas a diferentes tempos de reação. 
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Tabela 11. Resistência à tração e porcentagem de alongamento das fibras de 
sisal sem tratamento (FSST) e tratadas com tanino hidroximetilado (FSH). 

Sisal Resistência à tração 
(MPa) 

Alongamento 
(%) 

FSST 228 ± 31 1,2 ± 0,1 

FSH15min 228 ± 28 1,8 ± 0,6 

FSH30min 226 ± 20 1,6 ± 0,3 

FSH60min 196 ± 26 1,1 ± 0,2 

 

Embora os erros aproximem alguns valores descritos na tabela 11, tem-

se a indicação que, no geral, as modificações levaram a valores ligeiramente 

menores de resistência a tração e alongamento, mais acentuadamente para as 

fibras submetidas à maior tempo de reação.  

Na modificação com tanino hidroximetilado, a extração parcial de 

hemicelulose possibilita que as cadeias de celulose tenham maior espaço 

disponível para estiramento, compensando em parte a diminuição na 

resistência gerada pela extração de hemicelulose [MEGIATTO Jr., 2006].  

A alteração na composição das fibras de sisal devido aos tratamentos 

também se refletiu na atuação destas, como agente de reforço. Os compósitos 

reforçados com fibras modificadas com tanino hidroximetilado apresentaram 

menores valores de resistência ao impacto, em comparação com os 

apresentados pelo compósito contendo fibras de sisal não modificadas (estes 

resultados serão discutidos posteriormente). 

Na tabela 12 estão mostrados os valores de resistência à tração para as 

fibras de sisal tratadas com ar ionizado em diferentes tempos. 
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Tabela 12. Resistência à tração e porcentagem de alongamento das fibras de 
sisal sem tratamento (FSST) e tratadas com ar ionizado (FSAI) por diferentes 
tempos de exposição. 

Sisal Resistência à tração 
(MPa) 

Alongamento 
(%) 

FSST 228 ± 31 1,2 ± 0,1 

FSAI1h 220 ± 16 1,4 ± 0,4 

FSAI2h 223 ± 15 1,4 ± 0,6 

FSAI3h  242 ± 20 1,8 ± 0,5 

FSAI4h 276 ± 23 1,3 ± 0,4 

FSAI5h 270 ± 12 1,3 ± 0,3 

FSAI6h 291 ± 15 1,8 ± 0,5 

FSAI7h 351 ± 10 2,3 ± 0,3 

 

O tratamento com ar ionizado por intervalos de tempo de 1 a 7 h elevou 

os valores de resistência à tração e alongamento (Tabela 12), pois os valores 

de erro aproximam os valores, embora a partir de 3 h já se observe uma 

tendência no sentido de maior resistência à tração. Esta tendência se confirma 

para 6 e 7 h, principalmente para está última, para a qual se observa a maior 

resistência à tração. Foram feitas análises de difração de raios-X para as fibras 

tratadas a 4 h, que indicaram que a cristalinidade da fibra não foi afetada pelo 

tratamento (Tabela 13). Possivelmente, os resultados para 6 e 7 h indiquem 

que ocorreu um rearranjo das cadeias, aumentando a cristalinidade da celulose 

e, conseqüentemente, resistência a tração. 

 

3.3. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE CRISTALINIDADE DAS 
FIBRAS DE SISAL 
 

A celulose é o principal componente estrutural e também responsável 

pela cristalinidade das plantas. A figura 28 apresenta difratogramas para fibras 

de sisal sem tratamento e tratadas. 
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Figura 28. Difratogramas de raios-X das fibras de sisal sem tratamento (FSST), 
mercerizadas (FSM), tratadas com ar ionizado por 4h (FSAI) e tanino 
hidroximetilado (FSH) por 15, 30 e 60 min. 
 

O índice de cristalinidade foi determinado pela relação entre as 

intensidades máxima (Imáx) e mínima (Imín), de acordo com equação 3  

(mostrada na parte de Materiais e Métodos). Os resultados obtidos estão 

mostrados na tabela 13.   

 
Tabela 13. Índice de cristalinidade das fibras de sisal sem tratamento (FSST), 
mercerizada (FSM), tratadas com ar ionizado (FSAI) e com tanino hidroximetilado 
(FSH). 

Sisal Icr (%) 

FSST 52,3 

FSM 60,1 

FSAI4h 51,0 

FSH15min 50,4 

FSH30min 50,5 

FSH60min 50,7 
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O tratamento de mercerização afetou o índice de cristalinidade das fibras 

de sisal, devido à retirada parcial de hemiceluloses, presentes na região não 

cristalina, o que aumenta proporcionalmente o teor de domínios cristalinos. Em 

relação às fibras tratadas via reações com tanino hidroximetilado ou ar ionizado 

não ocorreu alterações significativas. Embora as reações com tanino 

hidroximetilado também tenham levado à extração parcial de hemicelulose 

(Tabela 9), as condições desta reação, como a temperatura utilizada, devem 

ter permitido a penetração do álcali no domínio cristalino, diminuindo a 

cristalinidade, o que seria contrabalançado pela extração de hemicelulose da 

região não cristalina. Quanto ao tratamento com ar ionizado por 4 h, este não 

deve ter afetado as regiões cristalinas. Fibras tratadas por 6 e 7 h serão ainda 

avaliadas, a fim de se verificar se existe alguma correlação entre cristalinidade 

e resistência à tração (Tabela 12). 

 
3.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

Através de MEV, foi possível avaliar as características morfológicas dos 

feixes de fibras. Na figura 29 podem-se verificar as micrografias dos feixes de 

fibras de sisal sem tratamento e tratadas por mercerização, tratamento com ar 

ionizado e com reações com tanino hidroximetilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e discussões 83

(A) (B) 

(C) (D) 

 
(E) (F) 

Figura 29. Micrografias dos feixes de fibras de sisal (A) sem tratamento, (B) 
mercerizada, (C) ar ionizado 4h, reagida com tanino hidroximetilado (D) 15min, 
(E) 30min e (F) 60min. Para todas as imagens a ampliação foi 1000X.  

 

Na imagem de MEV das fibras de sisal sem tratamento (Figura 29A) 

observa-se a presença de alguns fragmentos na superfície, provavelmente 

provenientes da superfície de células parênquimas, nas quais, a fibra estava 

ligada. 

As imagens de MEV das fibras tratadas por mercerização (Figura 29B) 

mostram os feixes de fibras mais desagregados, evidenciado pelo maior 

número de fendas presentes na superfície da fibra, quando comparadas às 

fibras sem tratamento (Figura 29A).  
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Comparando as imagens da figura 29A, B e C se observam que os 

feixes de microfibrilas das fibras estão mais afastados, o que pode favorecer 

uma maior interação da fibra com a matriz polimérica e, conseqüentemente, 

uma melhor adesão na interface fibra/matriz.  

Ao comparar as imagens das fibras da figura 29D, E e F observa-se que 

as reações com tanino hidroximetilado das fibras de sisal provocaram a 

remoção de células da superfície e, como também, a separação dos feixes de 

fibras quando estas foram submetidas a maiores tempos de reação (30 e 

60min), levando a desagregação dos feixes de fibras. No geral, estas 

modificações da superfície podem significar uma melhora na interação 

fibra/matriz. 

 

3.5. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (IV) 
Na tabela 14 são mostradas as bandas típicas dos grupos funcionais 

presentes nos componentes de fibras lignocelulósicas.  
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Tabela 14. Principais atribuições para as bandas de absorção no IV para 
celulose, hemicelulose e lignina [XIAO, 2001; FANG, 2002; SUN et al., 2004; 
MARTIN et al., 2006; MEGIATTO Jr. et al., 2007] 

Comprimento de onda 
(cm-1) 

ATRIBUIÇÕES 

3443 – 3400 Estiramento ou deformação axial de grupos O-H  

2912- 2900 Estiramento de ligações C-H (alifático e aromático)  

1740-1710 Deformação axial de ligações C=O conjugadas do 
anel aromático  

1606, 1513, 1427 Estiramento ou deformação axial de ligações C-C 
do anel aromático (lignina) 

1630 Deformação de angulares de moléculas de água 
(umidade presente na fibra) 

1515-1505 Deformação do anel aromático  

1470-1460 Deformações C-H e vibrações do anel aromático 

1421 Deformação axial de da ligações -CH2-  

1250 Deformação axial assimétrica de ligação C-H, C-O 

1000-1135 Deformação no plano para ligação das unidades 
siringila, guaiacila (lignina) e xilanas (hemiceluloses) 

~ 895 Absorção corresponde a ligações β-glicosídicas 
entre as unidades de açúcares 

~ 340 Deformação C-H fora do plano das unidades p-
hidrofenila (lignina) 

 

Nas figuras 30 e 31 são mostrados os espectros de absorção na região 

do infravermelho das fibras de sisal sem tratamento e tratadas (mercerização, 

ar ionizado e reagidas com tanino hidroximetilado). A fibra de sisal apresenta 

espectro típico de materiais lignocelulósicos, em que se observam bandas 

referentes à absorção de grupos presentes na celulose, lignina e hemicelulose.  
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Figura 30. Espectros de absorção na região de IV das fibras de sisal: (A) sem 
tratamento (FSST) e mercerizadas (FSM); (B) tratadas com ar ionizado por 6h 
(FSAI6h). 
 

Na figura 30A observa-se que após a mercerização das fibras de sisal 

ocorreu o aumento da intensidade da banda em torno de 3420 cm-1, que pode 

ser conseqüência de formação de grupos –OH devido ao rompimento de 

ligações éter. As fibras foram exaustivamente lavadas após tratamento, o que 

diminui a possibilidade da presença de NaOH residual da fibra. O tratamento 

com álcali provocou a redução acentuada da banda em torno de 1730 cm-1 (ver 

linha pontilhada, figura 30A), provavelmente devido à remoção parcial de 

constituintes do material lignocelulósico como, ácido urônico (constituinte da 

hemicelulose) [PAUL et al., 1997].  

Os espectros na região de IV do sisal sem tratamento e após tratamento 

com ar ionizado (Figura 30B), não mostraram alterações significativas. Deve-se 

ressaltar que não foi feita uma análise da superfície das fibras tratadas, já que 

na preparação da pastilha a fibra foi pulverizada. Assim, não é possível afirmar 
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com certeza que não houve, por exemplo, alguma oxidação dos grupos 

funcionais presentes na superfície das fibras. 

A figura 31 mostra os espectros na região IV após tratamento com tanino 

hidroximetilado. 

 
Figura 31. Espectros de absorção no IV das fibras de sisal hidroximetiladas. 
Fibras de sisal sem tratamento (FSST) e fibras de sisal tratadas com tanino 
hidroximetilado (FSH) a 15, 30 e 60 min. 
 

Para estas fibras, também não foi feita uma análise da superfície das 

fibras, o que dificulta a detecção de possíveis alterações em grupos funcionais. 

  

3.6. ANÁLISE TÉRMICA DAS FIBRAS DE SISAL 
Para verificar a influência dos tratamentos realizados na estabilidade 

térmica das fibras, as fibras sem tratamento e tratadas (mercerizadas, ar 

ionizado e reagido com tanino hidroximetilado) foram analisadas por 

termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC).  

 
3.6.1. TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

Na figura 32 estão mostradas as curvas TG para fibras de sisal sem 

tratamento e tratadas. As fibras foram secas antes da realização das análises 

para retirada do excesso de água, no entanto, a total eliminação da água é 

difícil, devido ao caráter hidrofílico das fibras, as quais apresentam 

estruturalmente ligações com moléculas de água.     
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Figura 32. Curvas TG das fibras de sisal: sem tratamento (FSST), mercerizadas 
(FSM), tratadas com ar ionizado 7 h (FAI) e reagido com tanino hidroximetilado 
(FSH) a 15, 30 e 60 min. Atmosfera N2, vazão de gás 20 mLmin-1, razão de 
aquecimento 10°Cmin-1. 

 

Pode ser observado (Figuras 32 e 33) que até 250 °C, as fibras de sisal 

possuem estabilidade térmica, com exceção da fibra de sisal mercerizada, cujo 

inicio da decomposição, ocorre em torno de 200 °C, indicando que as 

hemiceluloses que não foram extraídas pelo tratamento com álcali se tornaram 

menos estáveis térmicamente. 
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Figura 33. Curvas dTG das fibras de sisal: (A) sem tratamento (FSST), 
mercerizadas (FSM) e tratadas com ar ionizado 7 h (FSAI); (B) reagidas com 
tanino hidroximetilado (FSH) a 15, 30 e 60 min. Atmosfera N2, vazão de gás 20 
mLmin-1, razão de aquecimento 10°Cmin-1. 
 

Nas curvas da figura 33 (A e B) observa-se um ombro em torno de 310 

°C para todas as fibras, com exceção das mercerizadas localizado em torno de 

200 °C. Esse ombro está associado à decomposição de hemicelulose para 

todas as fibras. Nas fibras mercerizadas ocorre o deslocamento da temperatura 

com relação às outras, talvez devido a presença de alguns açúcares que 

constituem a hemicelulose que podem ter permanecido na superfície da fibra. 

O pico em torno de 360 oC está associado à decomposição de celulose, 

conseqüente, despolimerização e formação de 1,6-anidroglucose. O terceiro 

pico (alargamento) presente em todas as curvas, em torno de 500 oC, é 
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relacionado principalmente à quebra das ligações químicas da protolignina 

(lignina nativa) presente na fibra [PAIVA; FROLLINI, 2006]. O pico 

correspondente à decomposição da celulose é deslocado para temperatura 

maior quando a fibra é tratada com ar ionizado (7 h), indicando que houve um 

rearranjo na região correspondente à celulose, aumentando sua estabilidade 

térmica. Este comportamento pode ser decorrente de aumento no índice de 

cristalinidade, o que deverá ainda ser confirmado. No que se refere à 

decomposição da lignina, se observa que ambos os tratamentos levaram a um 

alargamento do intervalo de 500 a 700 oC,  temperatura em que esta fração se 

decompõe, indicando que ambos os tratamentos interferem nos domínios 

correspondentes à lignina. Um mesmo comportamento é observado para as 

fibras tratadas com tanino hidroximetilado (Figura 31B). 
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3.6.2. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 
Na figura 34 estão mostradas as curvas DSC para fibras de sisal sem 

tratamento e tratadas.  
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Figura 34. Curvas DSC das fibras de sisal sem tratamento (FSST) e tratadas via 
reações de hidroximetilação (FSH). Atmosfera N2, vazão de gás 20 mLmin-1, 
razão de aquecimento 10°Cmin-1. 

 
Observa-se na figura 34 que a curva DSC obtida para a fibra sem 

trratamento apresenta comportamento típico das fibras lignocelulósicas [PAIVA; 

FROLLINI, 2006]. Em torno de 300 ºC ocorre decomposição das cadeias de 

celulose, e acima de 400 oC, decomposição de lignina. As curvas DSC estão 

de acordo com as análises TG para estas fibras (como descrito anteriormente 

item 3.6.1.). Observa-se que as fibras mercerizadas iniciaram a decomposição 
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térmica em temperatura inferior às outras, provavelmente, devido à fragilização 

das mesmas pelo tratamento alcalino.  

 

3.7. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) 1H E 13C 
PARA OS PRÉ-POLÍMEROS  
 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H e 13C 

foi utilizada no presente trabalho para avaliação da estrutura dos pré-polímeros 

taninofenólico, fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído.  

 

3.7.1. MODELOS 
A partir de métodos descritos na literatura [BROWN, 1952; BROWN, 

1959 e PATEL,1987] prepararam-se as resinas fenol-furfural e fenol-furfural-

formaldeído, as quais, foram caracterizadas através de ressonância magnética 

nuclear. Para atribuição dos sinais mostrados nos espectros, fez-se necessário 

a preparação de modelos (Figura 35). A preparação do composto 1 foi baseada 

no trabalho de Lee e colaboradores [LEE et al., 2002]. A partir da reação de 

Fries [MARCH, 1992] foram obtidos os compostos 2, 3 e 4. Em seguida, as 

cetonas, foram protegidas através de uma metilação (compostos 5 e 7), e 

posteriormente reduzidas (compostos 6 e 8). Para certificação da obtenção dos 

modelos em cada etapa de preparação, utilizou-se RMN de 1H, 13C e DEPT-

135 de 13C. 
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Figura 35. Esquema de síntese para obtenção dos modelos utilizados na 
caracterização da resina fenol-furfural. i) CH2Cl2, NEt3, temperatura ambiente, 2 h. 
ii) AlC3, 120 oC, 30 min; 160 oC 2h. iii) KOH, THF/H2O, refluxo 24 h. iv) NaBH4, 
etanol, 70 oC, 15 h. 

 
As figuras 36 e 37 mostram os espectros 1H, 13C e DEPT-135 de 13C 

para os modelos (estruturas 6 e 8 respectivamente, figura 35). 
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Figura 36. Espectros de RMN do composto 6 (Figura 33)  (a) 1H (8 varreduras) e 
(b) 13C (1000 varreduras) (c) Dept- 135 de 13C (solvente clorofórmio). 
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Figura 37. Espectros de RMN do composto 8 (Figura 33) (a) 1H (8 varreduras) e 
(b) 13C (1000 varreduras) (c) Dept-135 de 13C (solvente clorofórmio). 
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As tabelas 15 a 19 mostram as possíveis atribuições dos picos 

observados nos espectros de 1H e 13C (estruturas 6 e 8 respectivamente, figura 

35). 

Tabela 15. Deslocamentos químicos (ppm) para 13C do 2-Furanil - 4 metoxifenil 
– metanol  (composto 6). 

composto 6  
 

2-Furanil - 4 - metoxifenil - 
metanol 

 

OH

O
H3CO

2'

3' 4'

5'

m

o

o

m

i
p

Carbonos 
Deslocamento químico 

(ppm) 
Atribuições 

54,8 -OCH3 

69,3 CHOH 

106,8 C4’ 

109, 8 C3’ 

113,4 Co 

127,6 Cm 

132,8 Ci 

142,8 C5’ 

155,9 C2’ 

158,9 Cp 
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Tabela 17. Deslocamentos químicos (ppm) para 1H do 2-Furanil - 4 metoxifenil 
– metanol  (composto 6). 

Composto 6  
 

2-Furanil - 4 - metoxifenil 
– metanol 

 
 

OH

O
H3CO

2'

3' 4'

5'

m

o

o

m

i

 

Prótons 

Deslocamento químico 
(ppm) 

Atribuições 

3,20 -OH 

3,90 -OCH3 

5,84 CHOH 

6,21 – 6,23 H4’ Dubleto, J= 4 

6,41 – 6,45 H3’ Quarteto, J= 5 

6,97 – 7,02 Ho Dubleto, J= 9 

7,42 – 7,46 Hm Dubleto, J= 9 

7,47 – 7,49 H5’  
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Tabela 18. Deslocamentos químicos (ppm) para 13C do 2-Furanil - 2 - 
metoxifenil - metanol (composto 8). 
 

Composto 8  
 

2-Furanil - 2 - metoxifenil - 
metanol 

 
 
 

OH

O

OCH3

2'

3' 4'

5'

o2m3

p
i

m5

 

Carbonos 

Deslocamento químico 
(ppm) 

Atribuições 

55,1 -OCH3 

65,7 CHOH 

106,5 C4’ 

109,8 C3’ 

110,4 Cm3 

120,3 Cm5 

127,5 Cp 

128,7 Co6 

131,9 Ci 

141,7 C5’ 

155,5 C2’ 

156,3 Co2 
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Tabela 19. Deslocamentos químicos (ppm) para 1H do do 2-Furanil - 2 - 
metoxifenil - metanol (composto 8). 

Composto 8  
 

2-Furanil- 2 -
metoxifenil – metanol 

 
 

OH

O

OCH3

2'

3' 4'

5'

o2m3

p
i

m5

 

Prótons 

Deslocamento químico 
(ppm) 

Atribuições 

3,70 -OH 

3,89 -OCH3 

6,18 CHOH 

6,20 - 6,22 H4’ Dubleto, J= 14 

6,41 – 6,44 H3’ Quarteto, J= 5 

6,97 – 7,03 Hm3 Dubleto, J= 8 

7,06 – 7,12 Hm5 Tripleto, J= 16 

7,38 – 7,43 Hp Tripleto, J= 20 

7,45 – 7,48 Ho6  

7,50 – 7,51 H5’  
 

A partir das atribuições feitas aos modelos, foi possível interpretar os 

espectros correspondentes aos pré-polímeros fenol-furfural e fenol-furfura-

formaldeído.  

 

3.7.2. PRÉ-POLÍMERO FENOL-FURFURAL 
Os espectros de RMN 1H, 13C e DEPT-135 de 13C do pré-polímero fenol-

furfural preparado usando K2CO3 como catalisador estão mostrados na figura 

38 e as possíveis atribuições, feitas a partir da análise dos modelos, aos sinais 

estão indicadas na tabela 20. 
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Figura 38. Espectros de RMN do pré-polímero fenol-furfural preparado usando 
K2CO3 (a) 1H (18 varreduras), (b) 13C (2000 varreduras) e (c) DEPT-135 de13C 
(solvente metanol). 
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Tabela 20. Deslocamento químico (ppm) de RMN de 1H e 13C do pré-polímero 
fenol-furfural (preparado usando K2CO3). 
 

Possível estrutura da 
Resina fenol-furfural 

 2'

3'

4'5'

i

o6

o2

p

CH

n

m3

m5

O

CH

OH

HO

O

OH

Carbonos terciários Carbonos quaternários 

Deslocamento 
químico (ppm) 

Atribuições Deslocamento 
químico (ppm) 

Atribuições 

37,5 CH-Fu 129,0-133,0 Ci para anel fenólico nas 
posições orto e para 

42,5 CH-Fu 152,0-158,0 C2'; Co e Cp para anel 
fenólico nas posições 
orto e para 

49,1 CH-Fu Prótons 

106,9-107,3 C4' Deslocamento 
químico (ppm) 

Atribuições 

109,2 C3' 5,8-6,3 H4' 

114,4-114,8 Co para anel fenólico 
na posição para 

6,4-6,7 H3' 

115,4-115,6 Fenol livre 6,8-7,5 Ho + Hm + Hp 

126,4-127,0 Cm para anel fenólico 
na posição para 

7,5-7,9 H5' 

128,6-129,3 Co e Cp para anel 
fenólico na posição 
orto 

  

140,5-140,9 C5'   
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A partir dos espectros dos modelos preparados e do pré-polímero, foi 

possível propor a estrutura mostrada na tabela 20 para o pré-polímero fenol-

furfural. 

 

3.7.3. PRÉ-POLÍMERO FENOL-FURFURAL-FORMALDEÍDO   
A resina fenol-furfural-formaldeído foi preparada substituindo 20% do 

furfural por formaldeído, para avaliar o efeito desta substituição na formulação 

da resina, sobre as propriedades do compósito. A figura 39 mostra os 

espectros de RMN 1H, 13C e DEPT-135 de 13C para a resina fenol-furfural- 

formaldeído. 
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Figura 39. Espectros de RMN da resina fenol-furfural-furfuraldeído (a) 1H (1100 
varreduras), (b) 13C (11000 varreduras) e (c) Dept-135 de 13C (solvente metanol). 
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A tabela 21 mostra as possíveis atribuições de RMN 1H, 13C e DEPT-135 

de 13C para a resina fenol-furfural- formaldeído (Figura 37). 

 

Tabela 21. Deslocamentos químicos (ppm) de 1H e 13C do pré-polímero fenol-
furfural-formaldeído. 

 
 

Possível estrutura do pré-
polímero fenol-furfural-

formaldeído 

HO

CH

O

HO

OH
HOH2C

H2C

n

3'

4'5'

2'
o2

m3

p
m5

o6

CH2OH

 

Carbonos terciários 

Deslocamento químico 
(ppm) 

Atribuições 

58,8-63,5 CH2 de ponte metilênica, CH2 de orto e para-
hidroximetil (CH2-OH) 

113,2 C4' 

118,9-119,1 C3' 

127,7-128,4 Co para anel fenólico na posição para 

115,4-115,6 Fenol livre 

118,9-123,1 Cm para anel fenólico na posição para 

149,4 Furfural livre 

152,8 C5' 

180,0 C=O (Formaldeído livre) 
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Continuação da Tabela 21. Deslocamentos químicos (ppm) de RMN de 1H e 13C 
do pré-polímero fenol-furfural-formaldeído. 
 

Carbonos quaternários 

154,6 Ci para fenol nas posições orto e para  

157,7 C2' e Cp para anel fenólico nas posições orto 
e para  

Prótons 

4,6-4,4 H2 (CH2; CH2OH) 

6,7-6,8 H4' 

7,1-6,9 H3' 

7,1-7,2 Ho + Hm + Hp 

7,5-7,9 H5' 

9,6 Furfural/Formaldeído    

 

Os espectros de RMN de 1H e 13C e os picos relativos ao grupo CH2 

confirmam a presença de pontes metilênicas entre fenol e formaldeído na 

estrutura da resina preparada com fenol, furfural e formaldeído. Os aldeídos 

residuais, assim como o fenol, podem ser incorporados à estrutura durante a 

próxima etapa do processo, que corresponde ao entrecruzamento na matriz 

fenólica. 

 

3.7.4. PRÉ-POLÍMERO FENÓLICO 
Para efeito de comparação entre o pré-polímero fenólico e o pré-

polímero taninofenólico a figura 38 mostra o espectro de RMN de 1H e 13C para 

resina fenólica (fenol-formaldeído).  
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A)A)

B)B)

Figura 40. Espectros de RMN da resina fenólica (a) 1H (32 varreduras) e (b) 13C 
(1176 varreduras) (solvente DMSO). 

 
Na tabela 22 são indicadas as possíveis atribuições dos picos 

observados no espectro de RMN de 1H e 13C da resina fenólica. 
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Tabela 22. Deslocamentos químicos (ppm) de RMN de 1H e 13C para o pré-
polímero fenólico [GRENIER-LOUSTALOT et al., 1994; SCARIAH et al., 2003]. 

 
 

Possível 
estrutura do 

 pré-polímero 
fenólico 

 
 
 

OH

H2C

OH

CH2

OH

H2C

CH2

OH

CH2OH
p o

o o

m
p

O

OH OH

CH2H2C

 

Atribuições Deslocamento 
químico (ppm) 

Carbono 

35 CH2 na posição orto-orto 

38,5 CH2 na posição orto-para 

38,0 – 42,0 CH2 na posição para-para (em ambiente químico 
diversificado) 

58,0 – 62,0 Grupo hidroximetila (-CH2-OH) na posição orto 

63,3 Grupo hidroximetila (-CH2-OH) na posição para 

115,5 C1 do anel fenólico (ligado diretamente ao grupo OH) 

128,0 Cm do anel fenólico 

132,5 Co do anel fenólico 

150,4 Co do anel fenólico 
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Continuação da Tabela 22. Deslocamentos químicos (ppm) de RMN de 1H e 13C 
para o pré-polímero fenólico [GRENIER-LOUSTALOT et al., 1994; SCARIAH et al., 
2003]. 

152,6 Co do anel fenólico substituído 

157, 8 Fenol livre 

Prótons 

3,2 -CH2- de pontes metilênicas entre a posições para-para 

3,6 – 3,9 -CH2- de pontes metilênicas entre as posições orto-orto 
e orto-para 

4,3 – 4,6 -CH2- de hidroximetila ligada à posição para do anel 

6,6 - 7,4 Prótons aromáticos 

 

As atribuições foram feitas baseadas na literatura consultada. No 

entanto, a série de sinais que aparece em algumas regiões dos espectros 1H e 
13C dificulta a interpretação de picos individuais. Também para esta resina, o 

fenol e o formaldeído livres podem ser incorporados à estrutura do 

termorrígido, durante a etapa de entrecruzamento. 

  

3.7.5. TANINO 
 
A figura 41 mostra os espectros de RMN de 1H e 13C para a 

macromolécula de tanino. 
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A)

(ppm)

A)A)

(ppm)

(ppm)

B)

(ppm)

B)

Figura 41. Espectros de RMN do tanino (a) 1H (280 varreduras) e (b) 13C (29000 
varreduras) (solvente DMSO). 

 
Nas tabela 23 e 24 são indicadas as possíveis atribuições dos picos 

observados no espectro de RMN 1H e 13C do tanino, respectivamente. 
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Tabela 23. Deslocamentos químicos (ppm) de carbonos do RMN de 13C do 
tanino [DUAN et al., 2005; FOO, 1984]. 

Parte da 
estrutura do 

tanino 
condensado 

 

O

R2R1

OH

OH

OHHO

3
45

6

7
8

4'
5'

1'
2'

3'

6'

2

R1 = -H ou -OH
R2 = -H ou outra
unidade (ligação 4-8)  

Deslocamento 
químico (ppm) 

Atribuições 

29,1 C4 quando R2= H 

43,2 C4 quando R2= outra unidade ligada pelo C8 (ligação 

4→8) 

59 – 72 C3 

77 – 83 C2 

91 – 107 C6 e C8 

115 - 118 C2’ e C6’ 

130 C1’ e C4’ 

145 C3’ 

155 – 156 C5 e C7 
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Tabela 24. Deslocamentos químicos (ppm) de carbonos do RMN de 1H do tanino 
[DUAN et al., 2005; FOO, 1984] 

 

Parte da 
estrutura do 

tanino 
condensado 

O

R2R1

OH

OH

OHHO

3
45

6

7
8

4'
5'

1'
2'

3'

6'

2

R1 = -H ou -OH
R2 = -H ou outra
unidade (ligação 4-8)   

Deslocamento 
químico (ppm) 

Atribuições 

3,09 R2 = H 

3,04 - 3,06 H3 

4,3 – 4,4 H2 

4,8 R2= H outra unidade ligada pelo C8 (ligação 4→8) 

6,2 - 6,8 1H do anel aromático 

8,4 H5, H7, H3’ e H 4’ (grupos –OH)  
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3.7.6. PRÉ-POLÍMERO TANINOFENÓLICO (40% TANINO EM MASSA) 
A figura 42 mostra os espectros de 1H e 13C da resina taninofenólica.  

A)A)

B)B)

Figura 42. Espectros de RMN do pré-polímero taninofenólico (a) 1H (512 
varreduras) e (b) 13C (16800 varreduras) (solvente DMSO). 

 
A tabela 25 mostra algumas possíveis atribuições referentes à figura 40. 
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Tabela 25. Deslocamentos químicos (ppm) de RMN de 13C do pré-polímero 
taninofenólico [DUAN et al., 2005; FOO, 1984]. 

 
Possível estrutura do pré-
polímero taninofenólico 

 
 

O

R1

OH

OH

OHHO

3
45

6

7
8

4'
5'

1'
2'

3'

6'

2

O

CH2OH

OH

HO

HO

OH
OH

OH

O

HO
CH2OH

CH2OH

CH2

n

Deslocamentos químicos 
(ppm) 

Atribuições 

49 - 54 -CH2 ligados ao anel aromático (em diversos 
ambientes) 

59 – 69 Grupo hidroximetila (-CH2-OH) em ambientes 
diversificados 

91 C6 (posição orto no anel fenólico)  

128-132 Cm e Co de anéis fenólicos 

112-119 C de anéis fenólicos ligados diretamente ao grupo 
OH 

150 – 156 C de fenol substituído em diversas posições 

158,1 Fenol livre 

 

 

A contribuição de estruturas provenientes do fenol e do tanino aumenta 

a complexidade da estrutura da resina obtida, sendo que as atribuições foram 

feitas tendo como base a literatura mencionada e o espectro da resina fenólica. 

Adicionalmente às atribuições sugeridas na tabela 26, se têm em intervalos 

coincidentes com alguns dos mencionados nesta tabela, os picos 

correspondentes aos anais alifáticos do tanino (tabelas 24 e 25) 
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Tabela 26. Deslocamentos químicos (ppm) de RMN de 1H do pré-polímero 
taninofenólico [DUAN et al., 2005; FOO, 1984]. 

 
Possível estrutura do pré-
polímero taninofenólico 

 

O

R1

OH

OH

OHHO

3
45

6

7
8

4'
5'

1'
2'

3'

6'

2

O

CH2OH

OH

HO

HO

OH
OH

OH

O

HO
CH2OH

CH2OH

CH2

n

Deslocamentos químicos 
(ppm) 

Atribuições 

3,1 – 3,4 -CH2- de pontes metilênicas  

4,3 – 4,9 -CH2- de hidroximetila  

6,7 - 7,3 Prótons aromáticos 

 

A região de 4,3 até 4,9 apresenta uma série de picos que deve 

corresponder a –CH2 de grupos hidroximetila em diferentes ambientes 

químicos. 

As figuras 43 e 44 mostram os espectros de 1H e 13C uma comparação 

entre a macromécula de tanino e os pré-polímeros fenólico e taninofenólico. 
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(A) 

 
(B) 

71 32 90 72 9 6 0 771 32 90 72 9 6 0 771 32 90 72 9 6 0 7  
(C) 

Figura 43. Espectros de RMN 1H (a) tanino (b) resina taninofenólica (C) resina 
fenólica (solvente DMSO). 
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(A) 

 
(B) 

 

(p p m)
3 04 05 06 07 08 09 01 0 01 1 01 2 01 3 01 4 01 5 01 6 0

(p p m)
3 04 05 06 07 08 09 01 0 01 1 01 2 01 3 01 4 01 5 01 6 0

(p p m)
3 04 05 06 07 08 09 01 0 01 1 01 2 01 3 01 4 01 5 01 6 0

 
(C) 

Figura 44. Espectros de RMN 13C (a) tanino (b) resina taninofenólica (C) resina 
fenólica (solvente DMSO). 
 

Os picos em 49 e 54 ppm demonstram a introdução de grupos –CH2 

ligados aos anéis aromáticos. Não se observa os picos que aparecem entre 91 

e 107 ppm no tanino, que são correspondentes aos C6 e C8 (posição orto no 

anel fenólico), provavelmente, devido a reações que ocorreram nestas 
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posições, sendo que a entrada de grupos hidroximetila deve ter ocasionado o 

deslocamento do sinal devido a esses carbonos. A comparação dos três 

espectros (Figura 44) mostra que na resina taninofenólica se tem picos 

relacionados tanto à porção da estrutura gerada pela contribuição do fenol 

como do tanino. 

 Na região de deslocamentos químico ente 150 e 160 ppm é possível 

observar os picos referentes a di- e tri-hidroximetil fenol nas posições orto e 

para do anel aromático [SCARIAH et al., 2003]. Nos espectros de 1H (Figura 

43) é possível observar na região dos prótons aromáticos (6,5 – 7,5) dois 

conjuntos de picos, que poderiam ser correspondentes a anéis aromáticos das 

frações tanino e fenol das estruturas do pré-polímero.  

 

3.8. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (IV) 
Na figura 45 são mostrados os espectros de absorção do infravermelho 

do tanino, pré-polímero (40% tanino em massa) e termorrígido taninofenólicos. 
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828 755

 
Figura 45. Espectros de absorção no IV do tanino, pré-polímero (40% de tanino 
em massa) e termorrígido taninofenólicos. 
 
 

Na tabela 27 estão mostradas as possíveis atribuições das bandas 

observadas na figura 45.   
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Tabela 27. Principais atribuições para as bandas de absorção no IV para tanino, 
pré-polímero (40% de tanino em massa) e termorrígido taninofenólicos [TITA, 
2002]. 

Comprimento de onda 
(cm-1) 

Atribuições 

3700-3000 Deformação axial de grupo O-H alcoólico e 
fenólico  

2940-2920 Deformação axial da ligação C-H em grupos 
metileno 

1740-1710 Deformação axial de ligações C=O conjugadas 
do anel aromático 

1600-1450  Deformação axial da ligação C=C do anel 
aromático 

1215-1240 Deformação simétrica de C-O-C da ligação éter 
em  
-CH2-O-CH2- 

1060-1110 Deformação angular de C-OH em fenóis  

1000 Estiramento C-O do grupo hidroximetila CH2-OH 

830-750 Deformações angulares -CH fora do plano 
unidos por anéis orto-para e orto-orto 

 

Na região 3700 a 3000 cm-1 (vibração grupos -OH) observou-se uma 

banda mais alargada para o pré-polímero e para o termorrígido, quando 

comparado ao tanino,  devido aos grupos –CH2-OH ligados ao anel aromático 

provenientes da hidroximetilação dos anéis de OH fenólico, os quais podem 

estar envolvidos em ligações hidrogênio com diferentes intensidades, o que 

também contribui para o alargamento da banda. Os picos pouco intensos, em 

torno de 830 e 750 cm-1 são referentes às substituições para e orto no anel 

aromático, respectivamente. Observou-se que no pré-polímero o pico 

correspondente à posição orto é mais intenso (veja linha pontilhada, Figura 45), 

que para o termorrígido, em decorrência das reações de entrecruzamento que 

levam ao termorrígido e, que envolvem principalmente a posição para 

diminuindo a intensidade do pico. 
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3.9. ANÁLISE TÉRMICA DO PRÉ-POLÍMERO TANINOFENÓLICO 
3.9.1. TERMOGRAVIMETRIA 

Na figura 46 estão mostradas as curvas TG para o tanino e pré-polímero 

taninofenólico e termorrígido taninofenólico. 
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Figura 46. Curvas TG do tanino, pré-polímero taninofenólico e termorrígido 
taninofenólico. Atmosfera N2, vazão de gás 20 mLmin-1, razão de aquecimento 
10°Cmin-1. 
 
 

O tanino, embora tenha perda de massa mais acentuada a partir de 

aproximadamente 200 °C, também perde massa a temperaturas inferiores a 

200 °C. O grande número de grupos polares presentes no tanino pode levar a 

retenção de água, o que explica a perda de massa acentuada observada, 

devido à vaporização. O pré-polímero taninofenólico apresenta perda de massa 

acentuada de massa até 150 °C, em decorrência da vaporização de água não 

eliminada do meio.  Até 200 °C a perda de massa pode ser decorrente de 

volatilização de água formada como subproduto das etapas de condensação 

(cura térmica) que ocorrem durante a varredura. A partir de 200 °C, a perda de 

massa pode ser atribuída a novas reações de entrecruzamento e, também a 

produto de decomposição do termorrígido formado durante a varredura. A 

curva referente ao termorrígido mostra que este tem maior estabilidade térmica, 

embora sugira que reações de cura residual ainda ocorram durante a 

varredura. A curva referente ao termorrígido mostra que esta maior estabilidade 



Resultados e discussões 120

térmica, embora sugira que reações de cura residual ainda ocorram durante a 

varredura. 

 

3.9.2. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 
Na figura 47 são mostradas as curvas DSC para o tanino e pré-polímero 

taninofenólico.  
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Figura 47. Curvas DSC do (A) tanino e (B) pré-polímero e termorrígido 
taninofenólicos. Atmosfera N2, vazão de gás 20 mLmin-1, razão de aquecimento 
10°Cmin-1. 
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Na curva referente ao pré-polímero, o pico exotérmico observado entre 

40 e 120 °C se refere às reações de condensação que ocorrem durante a 

varredura (Figura 47), devido a limitações de temperatura do porta amostra 

utilizado, não foi possível ir a temperaturas mais elevadas durante a análise. 

Como nestas reações ocorre formação de água, a vaporização desta 

(endotérmica) pode em alguns casos mascarar o pico exotérmico referente à 

reação. No termorrígido, se observa um pico menos intenso em 150 °C e outro 

em torno de 200 °C, indicando uma possível cura residual. Estes picos são 

coerentes com os eventos detectados na análise TG (item 3.9.1.). Na curva do 

pré-polímero se observa um pico endotérmico acima de 250 °C, o qual pode 

estar relacionado à reação de condensação que leva a formação de ligações 

do tipo difeniléter, com liberação de água ou a reações de oxidação 

(decomposição) que levam a formação de grupos carboxílicos, os quais geram 

CO2, devido descarboxilação [SILVA, 2006]. A volatilização de água e CO2 

levam a picos endotérmicos. No termorrígido, este pico aparece deslocado 

para maior temperatura. A decomposição do tanino se inicia em 

aproximadamente 250 oC. Este evento corresponde a um pico exotérmico na 

curva DSC do tanino. Em 460 oC para o termorrígido tem-se um pico 

endotérmico referente a liberação de voláteis em processos de decomposição 

envolvendo o anel aromático. 

 

3.10. ANÁLISE TÉRMICA DOS COMPÓSITOS 
 
3.10.1. COMPÓSITOS DE MATRIZ FENOL-FURFURAL E FENOL-
FURFURAL-FORMALDEÍDO 

As curvas TG apresentadas na figura 48 mostram até 100 °C perda de 

massa, relacionada à umidade, sendo baixa a perda devido à proteção das 

fibras pela resina, ou seja, maior interação entre fibra/matriz, menor será a 

quantidade sítios disponíveis para a interação das fibras hidrofílicas com as 

moléculas de água. Entre 100 e 200 °C provavelmente ocorre uma etapa de 

cura residual, com liberação de água. Entre 300 e 400 °C ocorre à degradação 

da celulose e da hemicelulose presentes nas fibras [OLIVEIRA et al., 2007]. 

Por volta de 400 °C, tem-se a perda de massa considerável, devido a 
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degradação dos anéis aromáticos da matriz fenólica e da lignina presente nas 

fibras [OLIVEIRA et al., 2007].  
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Figura 48. Curvas TG dos compósitos fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído. 
Atmosfera N2, vazão de gás 20 mLmin-1, razão de aquecimento 10°Cmin-1. CF1 - 
RF1: F:Fu 1:1, K2CO3, 3h15, 135°C; CF2 - RF2: F:Fu 1:1, KOH, 3h15, 135°C; CF3 - RF3: 
F:Fu 1,06:1,70, KOH, 1h, 70°C; CF4 - RF4: F:Fu:Fo 1,06:1,4:0,32, KOH, 1h, 70°C, CF5 - 
RF5: F:Fu:Fo 1,40:0,82:0,22, KOH, 3h15, 135°C. 

 
As curvas de dTG e DSC (Figura 49) dos compósitos reforçados  com 

fibras de sisal mostram picos relativos à decomposição térmica de 

hemicelulose e celulose a partir de 279-300 °C. A lignina se decompõe a partir 

de 470 °C [PAIVA; FROLLINI, 2006, CASTELLAN et al., 2007; OLIVEIRA et al., 

2008], no mesmo intervalo de decomposição térmica das matrizes fenólicas. As 

decomposições térmicas correspondem a processos exotérmicos, mas como 

voláteis são liberados como produtos da decomposição, devido ao 

balanceamento entre esses dois eventos (decomposição/volatilização dos sub- 

produtos), picos endotérmicos e exotérmicos poderão ser observados nas 

curvas de DSC. Ao se comparar especificamente os compósitos fenol-

furfural/K2CO3 (CF1) e fenol-furfural/KOH (CF2), pode se observar que o perfil 

das curvas dTG e DSC acima de 300 °C são similares para esses compósitos, 

observando-se porém algum aumento da intensidade dos picos de dTG e DSC 

e um pico exotérmico que aparece em 360°C para CF1 e 380 °C para CF2 

(Figura 47B).  
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Figura 49. Curvas (A) dTG e (B) DSC dos compósitos fenol-furfural/K2CO3 (CF1 - 
RF1: F:Fu 1:1; K2CO3; 3h15; 135°C) e fenol-furfural/KOH (CF2 - RF2: F:Fu 1:1; 
KOH; 3h15; 135°CCF2 3h15, 135°C). Atmosfera de N2, vazão de gás de 20mL/min 
e taxa de aquecimento 10 ºC/min. 
 

Para verificar se a resina fenol-furfural/KOH poderia ser usada em 

condições suaves de reação, realizou-se um experimento com menor tempo de 

reação (1h ao invés de 3h15), e temperatura (70°C ao invés 135°C). Em 

seguida preparou-se um compósito (CF3) com essa resina. A figura 50 mostra 

as curvas dTG e DSC para os compósitos CF2 e CF3. As curvas DSC mostram 

dois picos endotérmicos em torno de 200 e 250°C para CF2 e CF3, 
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respectivamente. A curva dTG para CF3 mostra um largo intervalo de 

decomposição térmica, de 420°C em diante, quando comparado a CF2. 
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Figura 50. Curvas (A) dTG e (B) DSC dos compósitos fenol-furfural (CF2 - RF2: 
F:Fu 1:1; KOH; 3h15; 135°C) e (CF3 - RF3: F:Fu 1,06:1,70; KOH; 1h; 70°C). 
Atmosfera de N2, vazão de gás de 20mLmin-1 e razão de aquecimento 10 ºCmin-1. 
 
 

A partir da resina fenol-furfural-formaldeído, usando condições brandas 

(iguais a da resina preparada para o compósito CF3), preparou-se o compósito 

CF4. Este compósito foi preparado principalmente para comparar as 

propriedades do compósito fenol-furfural.  A figura 51 mostra as curvas dTG e 
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DSC dos compósitos CF3 e CF4. Um pico endotérmico é observado em torno 

de 210°C na curva DSC/CF4, o qual pode ser atribuído, a uma reação de pós-

cura que ocorre durante a varredura [PAIVA; FROLLINI, 2006], sugerindo que o 

grau de entrecruzamento foi menor para CF1 que CF3. O pico em torno de 

280°C, provavelmente relacionado à decomposição de hemicelulose ou cura 

residual aparece como endotérmico para CF3 e exotérmico para CF4. 
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Figura 51. Curvas (a) dTG e (b) DSC dos compósito fenol-furfural (CF3 - RF3: 
F:Fu 1,06:1,70; KOH; 1h; 70°C) e compósito fenol-furfural-formaldeido (CF4 - 
RF4: F:Fu:Fo 1,06:1,4:0,32; KOH; 1h; 70°C). Atmosfera de N2, vazão de gás de 
20mLmin-1 e razão de aquecimento 10 ºCmin-1. 
 

A figura 52 mostra as curvas dTG e DSC para o compósito CF5 

preparado com a resina fenol-furfural-formaldeído com tempo de reação de 
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3h15 a 135°C, para efeito de comparação com o compósito CF4 (tempo de 

reação 1h a 135°C).  

100 200 300 400 500 600

-0,005

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

0,000

dT
G

Temperatura (°C)

 CF4
 CF5

 
(A) 

150 200 250 300 350 400
-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

-3,0

-1,5

0,0

1,5

3,0

4,5

Fl
ux

o 
de

 c
al

or
 (m

W
) -

 C
F5

Fl
ux

o 
de

 c
al

or
 (m

W
) -

 C
F4

 CF4

Exo

Temperatura (°C)

 CF5

igura 52. Curvas (a) dTG e (b) DSC do compósito fenol-furfural-formaldeído 
(CF4 - 

 
(B) 

F
RF4: F:Fu:Fo 1,40:0,82:0,22; KOH; 1h; 70°C). Atmosfera de N2, vazão de gás 

de 20mLmin-1 e taxa de aquecimento 10 ºCmin-1. 
 

Esse compósito foi preparado principalmente para comparar as 

propriedades dos compósito fenol-furfural-formaldeído em diferentes condições 

de reação. As curvas dTG mostram a decomposição de celulose e 

hemicelulose em torno de 350°C. Na figura 52 É possível observar exotérmicos 

referentes a processos de cura e decomposição, e ainda picos endotérmicos 

devido à volatilização de água e outras moléculas.  Observa-se também que na 
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curva DSC dos compósitos CF4 e CF5, em que, um pico endotérmico mais 

intenso para CF4 em torno de 210°C para a curva de DSC, o qual pode ser 

atribuído, a uma reação de pós-cura que ocorre durante a varredura [PAIVA; 

Na figura 53 são mostradas as curvas TG e dTG para os compósitos 

taninofenólicos reforçados com fibras de sisal sem tratamento e  mercerizadas. 

FROLLINI, 2006; OLIVEIRA et al., 2008].  

 

3.10.2. TERMORRÍGIDOS E COMPÓSITOS DE MATRIZ TANINOFENÓLICA 
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Figura 53. Curvas TG e dTG dos compósitos taninofenólicos reforçados com 

bras 
(CTFS
fi de sisal (A) e (C) sem tratamento (CTFSST) e (B) e (D) sisal mercerizado 

M) a porcentagens diversas. Atmosfera N2, vazão de gás 20mLmin-1, razão 
de aquecimento 10°Cmin-1. 
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As curvas TG da figura 53 mostram que a perda de massa até 100°C, 

relacionada à umidade, é bem menor para os compósitos do que para as fibras 

de sisal isoladas (Figura 32), pois a resina protege as fibras, devido às 

interações fibra/matriz, diminuindo os sítios disponíveis para interação com 

moléculas de água. Entre 100 e 200°C provavelmente ocorre uma etapa de 

cura residual, com liberação de água. A decomposição térmica dos compósitos 

taninofenólicos inicia aproximadamente, a partir de 200°C. Acima desta 

temperatura, observa-se que o compósito taninofenólico com 60% de fibras em 

massa apresenta maior perda de massa, provavelmente em conseqüência da 

maior quantidade de fibras presentes, sendo que estas iniciam decomposição 

em temperaturas inferiores. Nas curvas dTG é possível observar os picos 

relacionados à decomposição dos componentes majoritários da fibra (celulose, 

hemicelulose e lignina). O pico em torno de 300°C, é atribuído a decomposição 

da celulose e da hemicelulose presentes nas fibras. Por volta de 400°C é 

possível observar a perda de massa decorrente da decomposição dos anéis 

aromáticos da matriz fenólica e da lignina presente nas fibras.  Observa-se nas 

curvas dTG que o pico em torno de 400°C se torna mais intenso a medida que 

se aumenta a porcentagem de fibra  isto pode ser atribuído a maior quantidade 

de lignina presente.   
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Figura 54. Curvas TG dos compósitos taninofenólicos reforçados com fibra de 
sisal sem tratamento (CTFSST), sisal tratado com ar ionizado (CTFAI) e com 
tanino  hidroximetilado (CTFH). Atmosfera N2, vazão de gás 20mLmin-1, razão de 
aquecimento 10°Cmin-1. 
 

Quando se compara as curvas referentes às fibras de sisal sem 

tratamento e tratadas com ar ionizado e com tanino hidroximetilado (Figura 54), 

não se observa diferenças significativas no perfil das curvas, se comparadas 

àquela dos compósitos reforçados com fibras de sisal sem tratamento. Nas 

curvas dTG é possível observar um aumento na intensidade dos picos em 

torno de 400°C, atribuídos a decomposição dos anéis aromáticos da matriz 

fenólica e da lignina presente nas fibras. Para estes compósitos pode ser 
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considerado que isto se deve a presença de anéis aromáticos do tanino, devido 

ao tratamento realizado nas fibras com tanino hidroximetilado.   

 

3.11. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 
A microscopia eletrônica de varredura é a técnica de imagem mais 

utilizada para o estudo de fratura de compósitos contendo fibras longas e 

curtas. O comportamento da fratura em compósitos é afetado por muitas 

variáveis, incluindo a natureza da fibra e da matriz, a interação fibra/matriz, a 

orientação das fibras, a quantidade de vazios (“voids”) na matriz, carga e o 

ambiente a que foram submetidas as amostras. O estudo da fratura através de 

MEV pode revelar áreas nas quais ocorreram algumas das possíveis falhas em 

compósitos, tais como trinca na matriz e falha de ligação interfacial entre a 

matriz e fibras [SAWYER, 1994]. A fim de avaliar a superfície do material pós-

fratura, realizou-se as análises de MEV após ensaio de impacto. 

 

3.11.1. COMPÓSITOS DE MATRIZ FENOL-FURFURAL 
A figura 55 mostra imagens do compósito preparado a partir de resina 

fenol-furfural reforçados com fibras de sisal, sendo as resinas preparadas 

usando KOH ou K2CO3 como catalisadores. As imagens obtidas (Figura 54) 

mostram que a adesão na interface fibra/matriz é melhor quando KOH é 

utilizado, quando comparado a K2CO3.  
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(A) 

(B) 
Figura 55. Superfície da fratura dos compósitos fenol-furfural reforçados com 
fibra de sisal. (A) resina preparada com KOH (CF2 – RF2: F:Fu 1:1; KOH; 3h15; 
135°C); (B) resina preparada com K2CO3 (- RF1: F:Fu 1:1; K2CO3; 3h15; 135°C). 
 
 

A possível liberação de CO2, quando K2CO3 é usado, pode promover o 

surgimento de microcavidades em torno das fibras (Figura 55B, lado direito), o 

que pode levar a baixa adesão fibra/matriz, liberando a fibra da matriz durante 

o impacto, pelo mecanismo chamado “pull-out” (Figura 55B, lado esquerdo). A 

liberação de CO2 dificulta as interações na interface, favorecendo a obtenção 

de um material menos homogêneo. 

 

3.11.2. COMPÓSITO FENOL-FURFURAL-FORMALDEÍDO  
A figura 56 mostra imagens do compósito preparado a partir de resina 

fenol-furfural-formaldeído reforçado com fibras de sisal, sendo a resina 

preparada usando KOH como catalisador. 
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Figura 56. Superfície da fratura do compósito de matriz fenol-furfural-
formaldeído reforçado com fibra de sisal (CF4 – RF4: F:Fu:Fo 1,06:1,4:0,32, KOH, 
1h, 70°C). 
 

As imagens obtidas (Figura 56) mostram uma boa adesão na interface 

fibra/matriz (setas vermelhas), indicando uma boa impregnação das fibras pela 

resina (seta azul, mostra o interior da fibra). Essa resina apresentou baixa 
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viscosidade quando comparada às demais, sendo favorecida sua difusão no 

interior da fibra de sisal. É possível observar regiões em que ocorreram 

arrancamento de fibras (setas amarelas).  

 

3.11.3. COMPÓSITOS DE MATRIZ TANINOFENÓLICA 
 As imagens a seguir correspondem a compósitos taninofenólicos 

reforçados com fibras de sisal sem tratamento (Figura 56) e mercerizadas 

(Figura 57). Analisando as imagens, verifica-se que a mercerização promoveu 

uma maior compatibilidade entre as fases, devido a melhora na molhabilidade 

das fibras pela resina, devido a separação dos feixes de fibras, intensificando 

as interações entre fibra e matriz, resultando em uma melhor adesão na 

interface fibra/matriz. 

 

Í Ó
 

(A) (B) 

 
(C) (D) 

Figura 57. Superfície fraturada do compósito taninofenólico reforçado com fibras 
de sisal sem tratamento. (A) 30% 500X, (B) 30% 1000X, (C) 50% 500X e (D) 40% 
500X. 
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(A) (B) 

 
(C) (D) 

Figura 58. Superfície fraturada do compósito taninofenólico reforçado com fibras 
de sisal mercerizadas. (A) 30% 200X, (B) 30%, 300X, (C) 30% 200X e (F) 40% 
300X. 
 

No entanto, mesmo com um aumento significativo na adesão 

fibra/matriz, produzido pela mercerização, a fragilização das fibras de sisal 

provocada por este tratamento supera esta intensificação na adesão, influindo 

mais nos valores de resistência ao impacto do compósito final (Tabela 30), 

conforme será discutido posteriormente.  Embora, as fibras que foram 

mercerizadas tenham apresentado maiores valores de resistência à tração, 

devido ao rearranjo das cadeias de celulose (conforme discutido 

anteriormente), a superfície destas se apresenta fragilizada devido a retirada 

excessiva de outro componentes da fibra, hemicelulose. 

As imagens a seguir (Figura 59) correspondem a compósitos 

taninofenólicos reforçados com fibras de sisal tratadas com ar ionizado.  
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(A) (B) 

(C) (D) 
Figura 59. Superfície fraturada do compósito taninofenólico reforçado com 30% 
de fibras de sisal tratadas com ar ionizado. (A) 6 h 300X, (B) 2h 300X , (C) 3h 
500X e (D) 2h 1500X 
 

Na figura 59 observa-se que ocorre a quebra da fibra distante da matriz 

(setas vermelhas), sugerindo boa adesão. Embora se tenha regiões de fraca 

adesão fibra/matriz (Figura 59D), as imagens 59A, B e C mostram regiões de 

excelente adesão. 

As imagens a seguir (Figura 60) correspondem a compósitos 

taninofenólicos reforçados com fibras de sisal tratadas com tanino 

hidroximetilado via reações de hidroximetilação.  
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(A) (B) 

(C) (D) 
Figura 60. Superfície fraturada do compósito taninofenólico reforçado com 30% 
de fibras de sisal tratadas via reações de hidroximetilação. (A) 30 min 1000X, (B) 
15min 1000X , (C) 60 min 1000X e (D) 60 min 500X. 
 

A figura 60B mostra região de baixa adesão, mas as figura 60C e D 

mostram regiões de boa adesão e de fibras preenchidas com resina, 

sugerindo que o tratamento das fibras com tanino hidroximetilado favorece a 

interação fibra/matriz. 

Em linhas gerais, após avaliar de forma comparativa as imagens dos 

compósitos reforçados com fibras modificadas ou não, tem-se como 

indicação que os tratamentos interferem nas propriedades mecânicas e 

adesivas das fibras. Dentre os tratamentos utilizados, o tratamento com ar 

ionizado se apresentou promissor, por ter melhorado a impregnação da 

matriz pela fibra sem a perda das propriedades mecânicas das fibras, 

quando comparado com os compósitos fenólicos reforçados com fibras não 

tratadas.  
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3.12. ENSAIO DE IMPACTO IZOD 
A resistência ao impacto é uma das propriedades mais requisitadas para 

a especificação do comportamento mecânico de materiais poliméricos 

[CANEVAROLO, 2004] sendo no presente trabalho uma propriedade que 

recebeu destaque. 

 

3.12.1. TERMORRÍGIDO TANINOFENÓLICO 
A tabela 28 mostra os resultados de resistência ao impacto Izod para os 

termorrígidos taninofenólico e fenólico. 

 
Tabela 28. Resistência ao impacto Izod (corpos de prova não entalhados) dos 
termorrígidos taninofenólico (TTF) e fenólico (TF). 

Termorrígido Resistência ao impacto Izod 
(Jm-1) 

TFF* - 

TTF 12,1 ± 0,2 

TF** 12,8 ± 1,4 

* não foi possível determinar a resistência ao impacto do termorrígido fenol-furfural e fenol-
furfural-formaldeído (conforme explicado parte experimental); 

**Literatura PAIVA, 2001. 

 
Observa-se (tabela 25) que os termorrígidos fenólico e taninofenólico 

apresentaram valores próximos de resistência ao impacto, mostrando que a 

presença de tanino não alterou esta propriedade no termorrígido. Portanto, é 

viável a substituição parcial do fenol por uma macromolécula natural na 

preparação do termorrígido, o que representa um ganho tanto do ponto de vista 

ambiental como econômico. 

 
3.12.2. COMPÓSITOS DE MATRIZ FENOL-FURFURAL E FENOL-
FURFURAL-FORMALDEÍDO 

A tabela 29 mostra os resultados de resistência ao impacto de 

compósitos fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído reforçados com fibras de 

sisal sem tratamento.  
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Tabela 29. Resistência ao impacto Izod (corpos-de-prova não entalhados) de 
compósitos fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeido reforçados com 30% (em 
massa) de sisal não modificado (3,0cm de comprimento). 

Compósitos* Resistência ao impacto Izod 
(Jm-1) 

CF1 53 ± 10 

CF2 113 ± 8 

CF3 135 ± 8 

CF4 182 ± 23 

CF5 145 ± 16 

*condições de reação em que os pré-polímeros, que resultaram na matriz fenólica, foram 
obtidos: CF1 - RF1: F:Fu 1:1; K2CO3; 3h15; 135°C; CF2 - RF2: F:Fu 1:1; KOH; 3h15; 135°C; 
CF3 - RF3: F:Fu 1,06:1,70; KOH; 1h; 70°C; CF4 - RF4: F:Fu:Fo 1,06:1,4:0,32; KOH; 1h; 70°C; 
CF5 - RF5: F:Fu:Fo 1,40:0,82:0,22; KOH; 3h15; 135°C. 

 
Ao submeter um compósito a ensaios de impacto, pode ocorrer uma 

fratura na matriz ou na interface, antes mesmo que ocorra o mecanismo de 

transferência de carga da matriz para a fibra em todas as direções, resultando 

em uma baixa resistência ao impacto do compósito. Esse efeito parece agir no 

compósito preparado a partir da resina preparada usando K2CO3 (CF1), 

enquanto para outros compósitos preparados com KOH os valores foram 

superiores. A possível liberação de CO2, quando K2CO3 é usado, pode 

promover o surgimento de microcavidades (observado através das figuras de 

MEV, mostradas posteriormente) em torno das fibras, o que pode levar a baixa 

adesão fibra/matriz e, conseqüentemente, baixa resistência ao impacto. A 

liberação de CO2 dificulta as interações na interface, favorecendo a obtenção 

de um material menos homogêneo. Assim, um compósito com alta resistência 

ao impacto e mais homogêneo (baixo desvio padrão) foi obtido, quando KOH 

substituiu K2CO3 como catalisador (CF2). Visando verificar se a resina obtida 

usando KOH pode ser preparada a partir de condições mais suaves, um 

experimento foi realizado com menores tempos de reação (1h ao invés de 

3h15), e melhor temperatura (70°C ao invés de 135°C). A resistência ao 

impacto do compósito obtido (CF3) pode ser tomada com uma indicação que 

um compósito com boas propriedades pode ser obtido quando as resinas são 

preparadas em condições suaves. 
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Os compósitos com a resina fenol-furfural-formaldeído (CF4 e CF5) 

foram preparados, principalmente, para comparar com as propriedades do 

compósito fenol-furfural. Novamente, foi possível verificar que a utilização de 

condições mais brandas (1h a 70°C ao invés de 3h15 a 135°C) na preparação 

do compósito CF4, promoveu melhoras na propriedade de impacto, quando 

comparado ao CF5. Embora a resistência ao impacto do compósito CF4 tenha 

sido um pouco superior ao CF3, o elevado desvio padrão compensa essa 

diferença, e ainda, pode ser tomado como indicação que foi obtido um material 

menos homogêneo que CF3. O entrecruzamento desta matriz possui 

principalmente regiões com pontes com estruturas do tipo furfural, e outras com 

pontes metilênicas originadas de reações entre formaldeído e anéis 

aromáticos. 

 

3.12.3. COMPÓSITO DE MATRIZ TANINOFENÓLICA 

A tabela 30 mostra os resultados de resistência ao impacto de 

compósitos de matriz taninofenólica, reforçados com fibras de sisal sem 

tratamento e mercerizadas. O processo de mercerização normalmente 

ocasiona a separação dos feixes de fibras, aumenta a molhabilidade e promove 

uma melhor difusão do pré-polímero entre as fibras, durante o processo de 

mistura da resina/fibra, podendo levar a uma maior interação fibras/matriz no 

compósito, conforme já mecionado.  
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Tabela 30. Resistência ao impacto Izod (corpos de prova não entalhados) de 
compósitos taninofenólicos (CTF) reforçados com porcentagem diversas (em 
massa) de sisal sem tratamento (FSST) e mercerizado (FSM) (3,0cm de 
comprimento). 

% Fibra Resistência ao impacto Izod 
(Jm-1) CTFSST 

Resistência ao impacto Izod 
(Jm-1) CTFSM 

30 353 ± 31 155 ± 23 

40 369 ± 49 192 ± 25 

50 400 ± 50 317 ± 44 

60 325 ± 22 251 ± 36 

 
De acordo com os resultados do ensaio de impacto dos compósitos 

taninofenólicos reforçados com fibras de sisal, pode-se observar que as fibras 

de sisal sem tratamento e mercerizadas apresentaram diferença significativa 

nos valores de resistência ao impacto, principalmente para porcentagens de 

fibra de 30 e 40%. A mercerização das fibras usando NaOH 5% ocasionou 

separação dos feixes de fibras do sisal, compostas por um conjunto de fibrilas, 

que por sua vez, são compostas por microfibrilas. Porém, ocasionou também a 

remoção parcial da hemicelulose presente na fibra, fato que contribuiu para 

afetar as propriedades mecânicas das fibras de sisal. Provavelmente, a 

mercerização levou a diminuição da capacidade das fibras de reforço em 

absorver a carga do impacto [PAIVA, 2001]. Quando se usa uma proporção 

maior de fibras (50%) aparentemente a presença de uma maior quantidade de 

material para a qual a matriz pode transferir o esforço, superou a degradação 

parcial das fibras, levando a resistência ao impacto mais próxima à do 

compósito reforçado com fibra sem tratamento. Nem sempre uma adesão 

intensa na interface fibra/matriz leva a uma maior resistência ao impacto, pois 

se a adesão for muito forte, não ocorre à liberação da fibra no momento do 

impacto, facilitando o aparecimento de trincas [RAZERA, 2006]. Para o 

compósito contendo 60% de fibras de sisal em massa, observou-se uma 

diminuição no valor de resistência ao impacto. Este resultado pode indicar que 

uma fração maior de fibras produz um número maior de defeitos ou vazios, 

gerando uma distribuição não homogênea das fibras na matriz e interações 

pouco intensas na região de interface, devido a impregnação deficiente das 
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fibras pela matriz. A etapa de impregnação das fibras pela matriz é 

fundamental na obtenção de compósitos com boas propriedades mecânicas. A 

maior fração de fibras dificulta a etapa de impregnação, gerando regiões com 

aglomerados de fibras, intensificando as interações fibra/fibra. Essa 

concentração de fibras em determinadas regiões torna o material menos 

homogêneo, resultando em um menor valor de resistência ao impacto [JACOB, 

2004]. Conseqüentemente, a falta de adesão fibra/matriz resulta em um baixo 

valor de resistência ao impacto. Na mistura de dois componentes de diferente 

natureza química, resina e fibras, as interações físicas, químicas e físico-

químicos presentes entre os dois componentes são muito importantes para as 

propriedades do produto final.  Assim, a alta compatibilidade entre as ligações 

na interface para uma melhor transferência de carga da matriz para o reforço, 

promove uma melhora nas propriedades físicas e mecânicas. Essas interações 

entre as duas fases dependem também, além da área de contato, da afinidade 

entre os componentes [HOAREAU et al., 2006]. 

Na tabela 31 são mostrados os resultados de resistência ao impacto 

para os compósitos preparados com fibras de sisal tratadas com ar ionizado.  

Este tratamento possui a vantagem de ser um tratamento realizado (como 

ocorre na mercerização) por via seca, evitando os problemas provocados pela 

presença de água ou outro solvente nas fibras. Deve-se ressaltar também o 

baixo custo do processo, que não requer a compra e utilização de reagentes 

químicos, somente o investimento inicial para a montagem do sistema de ar 

ionizado. Este tratamento tem um efeito sobre as fibras similar ao observado 

quando são submetidas ao tratamento com solução alcalina (mercerização), 

que é o de afastamento dos feixes de fibras, o que permite uma melhor 

impregnação das fibras pela resina e, portanto, melhor interação fibra/matriz 

[TRINDADE et al., 2004]. 
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Tabela 31. Resistência ao impacto Izod (corpos de prova não entalhados) de 
compósitos taninofenólicos (CTF) reforçados com 30% (em massa) de sisal 
tratado com ar ionizado a tempos diversos com 3,0cm de comprimento. 

Compósito Resistência ao impacto Izod 
(Jm-1) 

CTFSST 353 ± 31 

CTFAI1h 266 ± 24 

CTFAI2h 255 ± 27 

CTFAI3h 273 ± 15 

CTFAI4h 312 ± 39 

CTFAI5h 325 ±20 

CTFAI6h 241 ± 10 

CTFAI7h 229 ± 25 

 

Os resultados, de resistência ao impacto para os compósitos reforçados 

com fibras tratadas com ar ionizado apresentaram valores inferiores ao obtido 

com sisal sem tratamento (CTFSST, Tabela 30). A exposição das fibras ao ar 

ionizado por um período superior à 5 h, provavelmente leva à degradação 

parcial de componentes da fibra lignocelulósica, já que o compósito reforçado 

com estas fibras apresentou menor resistência ao impacto. No entanto, os 

dados da tabela II.1 (anexo II) mostram que a composição das fibras tratadas 

com ar ionizado praticamente não varia, quando comparada a fibra sem 

tratamento. Como se trata de um tratamento que é aplicado na ausência de 

solvente, a eventual degradação que ocorre não leva a solubilização dos sub-

produtos gerados (fragmentos de hemicelulose, por exemplo,) no meio. Assim, 

a composição da fibra não é alterada. 

Na tabela 32 são mostrados os resultados de resistência ao impacto 

para os compósitos reforçados com fibras de sisal tratadas com tanino 

hidroximetilado. Vale destacar que valores superiores a 30% (em massa) das 

fibras não foram utilizados na preparação destes compósitos, pois, 

experimentalmente se observou que a molhabilidade do reforço poderia ser 
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comprometida durante a etapa de impregnação. Assim, a avaliação quanto ao 

desempenho do compósito estaria seriamente comprometida. 

 

Tabela 32. Resistência ao impacto Izod (corpos de prova não entalhados) de 
compósitos taninofenólicos (CTF) reforçados 30% (em massa) de sisal 
hidroximetilado a tempos diversos (3,0cm de comprimento). 

Compósitos Resistência ao impacto Izod 
(Jm-1) 

CTFSST 353 ± 31 

CTFSH15min 245 ± 27 

CTFSH30min 246 ± 22 

CTFSH60min 183 ± 19 

 
 

Os resultados de resistência ao impacto para os compósitos reforçados 

com fibras modificadas via reações de hidroximetilação apresentaram valores 

inferiores ao obtido com sisal sem tratamento, provavelmente porque o 

tratamento empregado para melhorar a adesão afetou a integridade da fibra e, 

portanto, a carga que pode suportar quando esta é transferida pela matriz a 

fibra. Ainda, as reações de hidroximetilação levam a degradação dos feixes de 

fibra, devido principalmente a parcial extração da hemiceluloses, o que 

provavelmente deve estar prejudicando a atuação destas fibras como reforço. 

No geral, compósitos contendo fibras de sisal apresentaram valores de 

desvio padrão relativamente elevados, o que pode estar relacionado ao 

processo de impregnação das fibras com o pré-polímero. As fibras de sisal por 

serem rígidas e apresentarem aglomerados de feixes, dificultaram o processo 

de mistura, o que pode ter provocado uma impregnação não homogênea. 

Assim, a não homogeneidade de distribuição de fibras na matriz pode estar 

resultando em concentração de fibras em determinadas regiões e, portanto, 

pontos de menor adesão. Por outro lado, as excelentes propriedades 

mecânicas da fibra lignocelulósica se refletiram na boa resistência ao impacto 

dos compósitos. 
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 Os compósitos taninofenólicos reforçados com fibras de sisal sem 

tratamento que apresentaram maior resistência ao impacto, quando 

comparados aos preparados com resinas furânicas (Tabela 29). Isto ocorre 

provavelmente devido a presença de grupos polares no tanino, que facilitam a 

interação com os agentes de reforço, melhorando a interface fibra/matriz e, 

conseqüentemente, aumentando a resistência ao impacto dos compósitos. 

 

3.13. ANÁLISE TÉRMICA-DINÂMICO-MECÂNICA (DMTA) 
A técnica de DMTA é amplamente usada na caracterização de polímeros 

[CANEVAROLO, 2004]. Porém, para o estudo de compósitos reforçados com 

fibras lignocelulósicas, ainda é uma técnica pouco utilizada [COOK et al., 

2004]. Entretanto, estudos das propriedades dinâmico-mecânicas destes 

compósitos reforçados com fibras vegetais são de grande importância, 

considerando que estes materiais podem ser submetidos a tensões na forma 

dinâmica durante a sua aplicação [TRINDADE et al., 2005].  

A técnica fornece três parâmetros obtidos em função da temperatura, 

que são o módulo de armazenamento (E’), módulo de perda (E”) e tanδ, que 

fornecem informações sobre mobilidade molecular, permitindo assim 

correlacionar propriedades como tenacidade, resistência ao impacto, 

envelhecimento, tempo de vida sob fadiga, rigidez, grau de entrecruzamento, 

módulo e amortecimento [CANEVAROLO, 2004].  

Na região em que o modulo de armazenamento (E’) apresenta um ponto 

de inflexão, a curva de amortecimento (tanδ) passa por um máximo, o que 

caracteriza a região de transição vítrea. Nesta região, o amortecimento (tanδ) 

se torna alto, devido ao início dos movimentos de segmentos das cadeias 

moleculares. Em polímeros, normalmente alguns segmentos têm maior 

liberdade para se movimentar, enquanto outros não. Um segmento com maior 

grau de imobilização (rígido) pode armazenar mais energia para uma dada 

deformação que um segmento mais livre para se movimentar. Desta forma, 

cada vez que um segmento mais rígido torna-se mais livre, o excesso de 

energia é dissipado como calor [MURAYAMA, 1982]. 

O módulo de perda (E”) apresenta máximo em temperaturas um pouco 

menores do que o pico máximo da curva de amortecimento (tanδ). O máximo 
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de dissipação de calor por unidade de deformação ocorre na temperatura em 

que E” é máximo. Esta temperatura, a 1Hz de freqüência, está próxima ao valor 

de temperatura de transição vítrea determinada por outros métodos. Desta 

maneira, também pode-se utilizar o módulo de perda para se determinar a 

transição vítrea [MURAYAMA, 1982]. 

Quando o polímero em consideração corresponde a um termorrígido, a 

mobilidade está relacionada principalmente aos segmentos existentes entre os 

pontos de entrecruzamento. Quando um termorrígido é parte do compósito, 

outras características devem ser consideradas. As propriedades dinâmico-

mecânicas dos compósitos são determinadas pelas propriedades de seus 

componentes, pela morfologia do sistema e pela natureza da interação entre os 

dois componentes. A camada da matriz que recobre as fibras, imediatamente 

posterior a interface, pode ter propriedades diferentes do restante do material 

[PAIVA, 2002; TRINDADE et al., 2005].  

 
3.13.1. COMPÓSITOS DE MATRIZ TANINOFENÓLICA REFORÇADOS COM 
FIBRAS DE SISAL SEM TRATAMENTO 
 Nem todos os compósitos foram analisados por DMTA, devido a 

problemas de não funcionamento do equipamento, durante grande parte do 

período em que este trabalho foi realizado. Assim, os compósitos preparados 

com resinas fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído não foram analisados via 

DMTA. 

A figura 61 apresenta as curvas de E’, E” e tanδ versus  temperatura dos 

termorrígido e compósitos taninofenólicos, reforçados com porcentagens 

diversas de fibra de sisal.   
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Figura 61. E’, E” e tan δ  versus temperatura de termorrígido e compósitos com 
porcentagens diversas de fibras de sisal (3,0 cm) de matriz taninofenólica.  
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Nos compósitos, com exceção daquele reforçado com 30% de fibras não 

é observado o aumento do módulo de armazenamento causado pela cura 

residual que ocorre durante a varredura, como foi observado no termorrígido 

(Figura 61B, E’ aumenta a partir de aproximadamente 150°C). A menor 

quantidade de matriz polimérica nos compósitos deve ter facilitado a cura 

térmica sob-moldagem. A queda mais acentuada em E’, que se inicia a partir 

de 200°C, pode ser atribuída a diminuição da rigidez da matriz, mas também o 

inicio da decomposição térmica das fibras.  

Observa-se um aumento significativo no valor de E’ ao adicionar-se 

fibras na matriz taninofenólica, pois o termorrígido tem valor de E’ inferior ao 

dos compósitos. Este aumento no módulo se deve provavelmente à dificuldade 

de movimentação de segmentos de cadeia. Em um polímero termorrígido, o 

módulo aumenta conforme aumenta o grau de entrecruzamento. Para os 

compósitos taninofenólicos com maior proporção de fibras de sisal observa-se 

o aumento do módulo de armazenamento quando comparado ao termorrígido, 

o que significa que a incorporação da fibra de sisal à matriz polimérica resultou 

no aumento da rigidez do material obtido. Como a fibra de sisal apresenta alto 

teor de celulose e cristalinidade (Tabela 12), o módulo elástico da fibra de sisal 

é superior ao da matriz. Em principio, conforme aumenta a fração de fibra, o 

módulo do compósito deveria aumentar, porém, nem sempre e isto que ocorre. 

Outros fatores podem influenciar na rígidez de um compósito [AMASH, 1997]. 

Comparando-se as curvas (Figura 61), observa-se que neste caso a maior 

fração de fibras empregadas como reforço produziu um material mais rígido, no 

intervalo entre 50 e 100°C. 

Nas camadas do material polimérico presente na interface fibra/matriz, 

normalmente a movimentação de segmentos é dificultada, devido às interações 

fibra/matriz, o que desloca a transição vítrea para maior temperatura, com 

relação aos segmentos que não estão interagindo com as fibras. Isto pode ser 

observado, por exemplo, como um alargamento do pico E” ou tanδ relacionado 

a esta transição, refletindo o comportamento de segmentos mais distantes ou 

mais próximos da interface. Na figura 59C são mostradas as curvas de E”, em 

que se observa picos alargados para os compósitos com relação aos 

termorrígidos, sendo que para aquele com maior proporção de fibras torna-se 
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mais difícil a detecção deste pico, o mesmo sendo observado para as curvas 

correspondentes a tanδ (Figura 61B). 

O alargamento observado nos picos das curvas E” indica que os 

compósitos reforçados com maior teor de fibras apresentam uma estrutura 

mais heterogênea, com regiões com densidade de entrecruzamento 

diversificada [COOK et al., 2004; TRINDADE et al., 2005]. Um maior volume de 

fibras significa menor volume de matriz. Durante o entrecruzamento, torna-se 

mais difícil a difusão das cadeias de pré-polímeros para estabelecimento das 

ligações entrecruzadas, podendo resultar em material menos homogêneo, do 

ponto de vista de densidade de entrecruzamento. Além disso, camadas mais 

próximas e mais distantes da interface podem ter diferentes comportamentos, o 

que também pode levar a alargamento do pico E” e, portanto, tanδ. 

Geethamma e colaboradores afirmam que a incorporação de fibra causa 

um incremento no módulo de perda, E”, indicando o aumento da dissipação de 

calor dos compósitos quando comparados ao termorrígidos [GEETHAMMA et 

al., 2005]. A introdução de fibra no sistema restringe a mobilidade das cadeias 

poliméricas imediatamente próximas às fibra, e em conseqüência disto a 

transição vítrea da matriz pode ocorrer em ampla faixa de temperatura [PAIVA 

et al., 2006]. Este fator pode estar levando ao comportamento observado a 

partir de aproximadamente 125°C para os compósitos, em que se observam 

‘bandas’ largas para os compósitos (E”) o que se reflete também nas curvas 

tan δ. 
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3.13.2. COMPÓSITOS DE MATRIZ TANINOFENÓLICA REFORÇADOS COM 
FIBRAS MERCERIZADAS 
 

A figura 62 apresenta as curvas do módulo de armazenamento versus a 

temperatura de compósitos taninofenólicos reforçados a porcentagens diversas 

de fibra de sisal mercerizadas.   
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Figura 62. E’, E” e tan δ  versus temperatura dos termorrígido e compósitos com 
porcentagens diversas de fibras de sisal (3,0 cm de comprimento) mercerizadas 
de matriz taninofenólica (CTFSM).  

 

Nos compósitos taninofenólicos reforçados com fibras de sisal 

mercerizadas, observa-se uma tendência no aumento do módulo de 

armazenamento com relação ao aumento da porcentagem de material fibroso 

no material (compósitos com 30, 40 e 60%), exceto, para o compósito 
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taninofenólico com 50% de fibra. A menor quantidade de resina fenólica nos 

compósitos deve ter facilitado a cura previamente, não se observando 

praticamente cura residual durante na varredura, quando comparado ao 

termorrígido. Este fator leva também a um material de maior rigidez, refletido 

nos valores de E’, no geral superior para os compósitos. Para estes, a 

diminuição no módulo a partir de aproximadamente 150°C pode estar 

relacionado a uma transição da matriz para material mais flexível (transição 

vítrea, Tg).  

Nos compósitos reforçados com fibra de sisal mercerizada, observou-se 

um aumento nos módulos de perda e armazenamento (Figura 62) quando 

comparado aos compósitos de fibra de sisal sem tratamento (Figura 61), devido 

a uma forte adesão fibra/matriz (observado via microscopia eletrônica de 

varredura, conforme já discutido e confirmado com os dados de absorção de 

água, discutidos a seguir), o que pode levar a uma eficiente transferência de 

esforço fibra/matriz, o que pode também estar contribuindo para maiores 

valores de E’ para os compósitos, quando comparados ao termorrígido.   No 

entanto, a fragilização da fibra devido à mercerização leve à menor resistência 

ao impacto, conforme já discutido. 
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3.13.3. COMPÓSITO DE MATRIZ TANINOFENÓLICA REFORÇADOS COM 
FIBRAS DE SISAL TRATADAS COM AR IONIZADO  
 

A figura 63 apresenta as curvas E’, E” e tan δ versus temperatura dos 

compósitos taninofenólicos reforçados com fibras de sisal tratadas com ar 

ionizado a diferentes tempos. 
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Figura 63. E’, E” e tanδ versus temperatura dos compósitos de matriz 
taninofenólica com fibras de sisal tratadas com ar ionizado a diferentes tempos 
(3,0 cm, 30% fibra)  

 

O tratamento com ar ionizado propiciou a melhora da interface 

matriz/fibra e, conseqüentemente, restringe a movimentação dos segmentos no 

material polimérico, resultando então em maiores valores de E’ observados. O 

tratamento com ar ionizado parece deslocar o pico de E” para temperaturas 
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maiores, o que pode ser conseqüência da intensificação das interações 

fibra/matriz na interface, deslocando a  Tg da matriz em cerca de 40 ºC.  

 

3.13.4. COMPÓSITO DE MATRIZ TANINOFENÓLICA REFORÇADOS COM 
FIBRAS TRATADAS COM TANINO HIDROXIMETILADO 
 

A figura 64 apresenta as curvas E’, E” e tanδ versus temperatura dos 

compósitos taninofenólicos reforçados com fibras de sisal tratadas com tanino 

hidroximetilado 15, 30 e 60 min.   
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Figura 64. E’, E” e tanδ versus temperatura dos compósitos de matriz 
taninofenólica reforçados com fibras de sisal hidroximetiladas a diferentes 
tempos de reação (3,0 cm de comprimento, 30% fibras em massa)  
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Comparando as curvas E’, apresentadas na figura 64, pode-se observar 

que os tratamentos das fibras com tanino hidroximetilado produzem compósitos 

mais rígidos. Isto pode ser conseqüência do estabelecimento de ligações 

químicas entre a matriz taninofenólica e a superfície da fibra enriquecida com 

tanino hidroximetilado. Em principio, durante a cura, grupos hidroximetila do 

tanino podem reagir com anéis fenólicos do pré-polímero, ligando ambos 

através de ligação covalente. Assim, as camadas de matriz próximas a 

interface teriam movimentação de segmentos consideravelmente restringidos, 

tornando o material mais rígido. Esta possibilidade, aliás, foi a que motivou a 

escolha deste tipo de modificação para a fibra. A maior molhabilidade das 

fibras tratadas também parece facilitar o entrecruzamento, pois para as fibras 

tratadas não se observa a curva residual (em torno de 150°C) indicada pelo 

aumento de E’ do compósito reforçado por fibras não tratadas. 

Esta interação fibra/matriz por ligação covalente também poderia levar a 

maior resistência ao impacto. No entanto, a resistência ao impacto, além de ser 

influenciada pelas interações fibra/matriz, é consideravelmente influenciada 

pelas propriedades mecânicas do reforço, dentre outros fatores (discutido 

anteriormente). Pelos resultados obtidos até o momento, se tem indicação que 

a reação de modificação da fibra com tanino hidroximetilado leva a sua 

degradação, piorando sua atuação como reforço (Tabela 30), diminuindo a 

resistência ao impacto (discutido anteriormente). 

A figura 64b apresenta as curvas E” versus temperatura dos compósitos 

taninofenólicos reforçados com fibras de sisal hidroximetiladas a tempos 

diversos de reação.  Esses valores de E” nos compósitos taninofenólicos 

podem ser explicados devido a um maior número de defeito, como pontos de 

tensão, arqueamento de fibra, microtrincas e vazios no compósito. A figura 64 

apresenta as curvas tanδ versus a temperatura dos compósitos taninofenólicos 

reforçados com fibras de sisal hidroximetiladas a tempos diversos de reação.   

Observando a figura 64, verifica-se no geral um alargamento do pico da 

curva E” referente ao compósito reforçado com fibras de sisal modificadas com 

tanino hidroximetilado. A modificação de sítios da superfície das fibras leva a 

interações fibra/matriz diversificadas na região de interface, fazendo com que 

se tenha segmentos com diferentes graus de mobilidade nas camadas da 

matriz próximas as fibras, o que gera o alargamento observado. 
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3.14. ABSORÇÃO DE ÁGUA  
Como o sisal apresenta excelentes propriedades mecânicas, devido 

principalmente ao alto teor de celulose (Tabela 8), os compósitos reforçados 

com estas fibras apresentam excelente resistência ao impacto, quando 

comparados com outras fibras, como bagaço de cana-de-açúcar, curauá e juta 

[RAZERA; FROLLINI, 2004; TRINDADE et al, 2005). Como conseqüência 

deste alto teor de celulose, o sisal apresenta elevado caráter hidrofílico. Esta 

alta capacidade de absorção de água por parte das fibras de sisal em relação a 

matriz taninofenólica, pode provocar, entre outros efeitos, a perda de 

estabilidade dimensional do compósito, quando estas são aplicadas como 

agente de reforço, reduzindo o campo de aplicação para estes materiais.  

 
3.14.1 COMPÓSITOS DE MATRIZ FENOL-FURFURAL E FENOL-
FURFURAL-FORMALDEÍDO 
 

Para o ensaio de absorção de água, conforme já mencionado, os 

experimentos foram realizados sem proteção lateral dos corpos de prova, o que 

leva à simulação das condições mais drástica a que o material pode ser 

submetido, ou seja, imersão em água com as fibras expostas nas laterais, sem 

proteção de camada de matriz, o que quando existe deve minimizar a absorção 

de água, considerando que a matriz é menos hidrofílica que a fibra vegetal 

[HOAREAU et al., 2006].   

A figura 65 mostra o perfil de absorção de água dos compósitos 

preparados a partir de resinas fenol-furfural e fenol-furfural-formaldeído.  
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Figura 65. Absorção de água dos compósitos fenol-furfural contendo fibras de 
sisal (3,0 cm; 30% fibras) sem tratamento. CF1 - RF1: F:Fu 1:1; K2CO3; 3h15; 
135°C; CF2 - RF2: F:Fu 1:1; KOH; 3h15; 135°C; CF3 - RF3: F:Fu 1,06:1,70; KOH; 
1h; 70°C; CF4 - RF4: F:Fu:Fo 1,06:1,4:0,32; KOH; 1h; 70°C; CF5 - RF5: F:Fu:Fo 
1,40:0,82:0,22; KOH; 3h15; 135°C 
 
 

A figura 65 mostra que os compósitos fenol-furfural contendo fibras de 

sisal sem tratamento apresentaram aumento na porcentagem de absorção de 

água para os compósitos preparados com 20% de formaldeído e KOH como 

catalisador. O compósito preparado com K2CO3 apresentou maior absorção de 

água quando comparado aos compósitos preparados com KOH como 

catalisador. Este resultado está em acordo com as imagens de MEV (Figura 

55), que mostraram à presença de vazios no interior do compósito.  

 

3.14.2. COMPÓSITOS DE MATRIZ TANINOFENÓLICA 
A figura 66 mostra o perfil de absorção de água do termorrígido 

taninofenólico e dos compósitos preparados a partir de resina taninofenólica e 

reforçados com fibras de sisal sem tratamento e mercerizadas.  
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Figura 66. Absorção de água dos compósitos taninofenólicos contendo fibras de 
sisal (3,0 cm de comprimento; 30% fibras em massa) (A) termorrígido (B) sem 
tratamento (CTFSST) e (C) mercerizadas (CTFSM). 
 

Os compósitos taninofenólicos contendo fibras de sisal sem tratamento 

apresentaram aumento na porcentagem de absorção de água conforme 

aumenta a porcentagem de fibra na matriz, confirmando que o aumento da 

porcentagem de fibra influi na porcentagem de absorção de água, devido a 

higroscópicidade da fibra vegetal. Este mesmo comportamento é observado em 

relação aos compósitos reforçados com sisal mercerizado. Em relação aos 

compósitos contendo fibras de sisal não modificadas e mercerizadas, observa-

se que o tratamento realizado na fibra ocasionou a diminuição na capacidade 

de absorção de água dos compósitos. A mercerização desagrega os feixes de 
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fibras, facilitando a difusão do pré-polímero para o interior dos feixes, 

intensificando as interações na interface fibra/matriz, diminuindo o número de 

espaços vazios disponíveis para acomodar moléculas de água (mencionado 

durante a discussão de MEV). Ainda, deve-se destacar que, normalmente, a 

mercerização extrai polioses que apresentam maior higroscopicidade que a 

celulose, por se encontrarem na região não cristalina da fibra, o que facilita o 

acesso de molécula de água [PAIVA, 2001].  

A figura 67 mostra o perfil de absorção de água dos compósitos de 

matriz taninofenólica reforçados com fibras de sisal tratadas com ar ionizado.  
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Figura 67. Absorção de água dos compósitos taninofenólicos contendo fibras de 
sisal (3,0 cm de comprimento; 30% fibrasem massa) tratadas com ar ionizado. 
 
 

O tratamento das fibras com ar ionizado contribuiu para a diminuição da 

porcentagem de absorção de água, com uma ligeira variação entre os valores 

de absorção de água para compósitos reforçados com fibras de sisal 

submetidas a diferentes períodos de exposição ao ar ionizado. 

A figura 68 mostra as curvas de absorção de água dos compósitos 

preparados com fibras reagidas com tanino hidroximetilado a diferentes tempos 

de reação, e sem tratamento. 
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Figura 68. Absorção de água dos compósitos taninofenólicos contendo fibras de 
sisal (3,0 cm de comprimento; 30% fibras em massa) tratadas via reações de 
hidrometilação. 
 
 

Observa-se que o enriquecimento da superfície da fibra de sisal com 

moléculas de tanino, promovido pelos menores tempos de reação (15 e 30 

min), praticamente não interferiu na capacidade de absorção de água do 

material. No entanto, o tratamento das fibras por 60 min levou a redução na 

capacidade de absorção de água.  

 

3. 15. COEFICIENTE DE DIFUSÃO (D) 
Os valores apresentados nas tabelas (31 a 35) foram obtidas aplicando-

se as equações relacionadas a teoria de Fick, descritas na parte experimental, 

e foram obtidos a partir dos gráficos que se encontram no Apêndice I. Para 

todos os materiais, pode-se considerar que o comportamento se aproxima do 

fickiano devido a linearidade dos gráficos de massa de água absorvida pelo 

material (Mt/M∞) em função de t1/2L-1 (como pode ser visto em Anexo I) 

[COMYN, 1985].  

 

3.15.1. COMPÓSITOS DE MATRIZ FENOL-FURFURAL E FENOL-
FURFURAL-FORMALDEÍDO 
 

A matriz polimérica e a fibra vegetal normalmente diferem no 
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comportamento referente à absorção de água, quando analisados 

individualmente, como mencionado anteriormente. Assim, a penetração de 

água pode ser avaliada para cada tipo de matriz e reforço. A seguir se faz uma 

avaliação sobre o comportamento de absorção de água dos compósitos 

desenvolvidos no presente trabalho. 

A tabela 33 mostra os valores de coeficiente de difusão, D e constante 

de afinidade, k para os compósitos preparados a partir de resinas furânicas.  

 
Tabela 33. Coeficiente de difusão, D e constante de afinidade, k para compósitos 
de matriz fenol-furfural (CF1, CF2 e CF3) reforçados com fibras de sisal e 
compósitos de matriz fenol-furfural-formaldeído (CF4 e CF5) reforçados com 
fibras de sisal. 

Compósito* D(mm2/h)103 k 

CF1 41 0,6 

CF2 47 0,5 

CF3 70 0,3 

CF4 74 0,4 

CF5 91 0,2 

*condições de reação em que os pré-polímeros, que resultaram na matriz fenol-furfural foram obtidos: 
CF1 - RF1: F:Fu 1:1; K2CO3; 3h15; 135°C; CF2 - RF2: F:Fu 1:1; KOH; 3h15; 135°C; CF3 - RF3: 
F:Fu 1,06:1,70; KOH; 1h; 70°C; CF4 - RF4: F:Fu:Fo 1,06:1,4:0,32; KOH; 1h; 70°C; CF5 - RF5: 
F:Fu:Fo 1,40:0,82:0,22; KOH; 3h15; 135°C. 
 

 

A difusão de água no interior do compósito é influenciada pela presença 

de ligações hidrogênio entre água e matriz polimérica e/ou fibras de sisal. 

Como são altas as quantidades e intensidades dessas ligações, estas 

desaceleram as moléculas de água, que então levarão mais tempo para se 

difundir no interior do material, diminuindo seu coeficiente de difusão (D). 

CF3 e CF4 têm maior coeficiente de difusão do que CF1 e CF2, 

provavelmente, devido à baixa adesão fibra-matriz observada nas imagens 

obtidas a partir de MEV para CF1 e CF2 (Figura 53). O caráter hidrofílico das 

fibras conduz a intensas ligações com moléculas de água. Se os canais 

internos das fibras são intensivamente preenchidos, e a superfície da fibra é 

coberta por maior quantidade de polímero menos polar que as que as fibras, 
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como ocorre em CF3, CF4 e CF5 a interação com a água será menos intensa, 

diminuindo o tempo de residência das moléculas de água no interior do 

compósito, aumentando os valores de coeficientes de difusão, D.  

Os valores de k (Tabela 33) mostram que a utilização de KOH como 

catalisador levou a menor afinidade por água, o mesmo se observando quando 

formaldeído é introduzido na formulação (CF4 e CF5). O melhor recobrimento 

das fibras pela resina deve ter levado a estes resultados. 

 

3.15.2. COMPÓSITO DE MATRIZ TANINOFENÓLICA 
A tabela 34 mostra os valores de coeficiente de difusão, D e constante 

de afinidade, k para o termorrígido taninofenólico. 

 
Tabela 34. Coeficiente de difusão, D, constante de afinidade, k e n para o 
termorrígido taninofenólico.  

Parâmetros Termorrígido 

   k 0,07 

D  
(mm2/h)103 

8 

 

Os valor de k para o termorrígido (Tabela 34) mostra que baixa afinidade 

por água quando comparado com aos compósitos, sendo o fator predominante 

é a presença da fibra hidrofílica nos compostos. Embora a afinidade do 

termorrígido por água seja menor que a dos compósitos, a ausência de fibras 

facilita a interação da água com sítios polares do termorrígido, levando a um 

baixo coeficiente de difusão. 

Na tabela 35 mostra os valores de coeficiente de difusão, D e constante 

de afinidade, k para os compósitos preparados a partir de matriz taninofenólica 

reforçados com fibras de sisal sem tratamento e mercerizadas.  
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Tabela 35. Coeficiente de difusão, D e constante de afinidade, k para compósitos 
de matriz taninofenólica (CTF) reforçados à porcentagem diversas (em massa) 
de sisal sem tratamento (FSST) e mercerizado (FSM) (3,0cm de comprimento). 

% Fibra D(mm2/h)103 

CTFSST 
k 

CTFSST 
D(mm2/h)103 

CTFSM 
k 

CTFSM 

30 16 0,4 55 0,2 

40 27 0,3 53 0,3 

50 34 0,6 44 0,4 

60 37 0,7 38 0,4 

 

A mercerização levou a maior difusão da resina para o interior das fibras, 

fazendo com que estas, com muitos grupos polares, fossem recobertos pelos 

polímeros, menos polares. Assim, provavelmente um menor número de 

ligações hidrogênio foram estabelecidas, facilitando a movimentação da água 

no interior do material, aumentando o coeficiente de difusão (Tabela 35). As 

imagens MEV revelaram a forte adesão entre fibramercerizada e matriz, 

consequentemente, o processo de difusão foi mais rápido, aumentando o valor 

de D.  

Os valores de k (Tabela 35) mostram que a afinidade pela água é maior 

para os compósitos com maior quantidade de fibras. No entanto, para os 

compósitos com fibras mercerizadas, no geral ocorreu uma diminuição nesse 

parâmetro quando comparado ao compósito preparado com fibras sem 

tratamento confirmando a boa adesão fibra/matriz, deixando as fibras 

hidrofílicas menos expostas a interação com a água. 

A tabela 36 mostra os valores de coeficiente de difusão, D e constante 

de afinidade, k para os compósitos preparados a partir de matriz taninofenólica, 

reforçados com fibras de sisal tratadas com ar ionizado. 
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Tabela 36. Coeficiente de difusão, D e constante de afinidade, k para compósitos 
de matriz taninofenólica (CTF) reforçados 30% (em massa) fibras de sisal 
tratadas com ar ionizado (FSAI) (3,0 cm de comprimento). 

Tempo de exposição 
(horas) 

D(mm2/h)103 

CTFAI 
k 

0 16 0,4 

1 37 0,6 

2 36 0,7 

3 39 0,5 

4 37 0,4 

5 38 0,6 

6 34 0,7 

7 32 0,7 

 

O coeficiente de difusão aumenta quando as fibras são tratadas com ar 

ionizado, não se observando, entretanto, correlação com o tempo de 

tratamento. Este resultado confirma que a impregnação da fibra pela resina foi 

facilitada pelo tratamento, levando à fibras menos expostas. 

A tabela 37 mostra os valores de coeficiente de difusão, D e k para os 

compósitos preparados a partir de matriz taninofenólica, reforçados com fibras 

de sisal tratadas via reações de hidroximetilação.  
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Tabela 37. Coeficiente de difusão, D e constante de afinidade, k para compósitos 
de matriz taninofenólica (CTF) reforçados 30% (em massa) de fibra sisal 
hidroximetilada (FSH) (3,0 cm de comprimento). 

Tempo de 
reação (min) 

D(mm2/h)103 

CTFSH 
K 
 

0 16 0,4 

15 11 0,7 

30 14 0,6 

60 22 0,6 

 

Os valores de k mostram que o tratamento da superfície das fibras com 

tanino hidroximetilado aumentou a afinidade por água, provavelmente devido à 

exposição de grupos polares do tanino, assim como de grupos –CH2OH que 

não reagiram com a resina taninofenólica durante o entrecruzamento, na etapa 

de preparação dos compósitos. Este fator também deve ter levado à 

intensificação de ligação hidrogênio com água, o que levou a menor coeficiente 

de difusão, para os compósitos reforçados por fibras tratadas durante 15 e 30 

min. No entanto, o tratamento das fibras por 60 minutos, provavelmente levou a 

uma superfície de fibras mais reativas frente à resina taniofenólica, diminuindo 

a exposição de grupos polares e aumentando o coeficiente de difusão. 
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4. CONCLUSÕES 
 

No geral, os resultados mostraram que o uso de furfural e tanino para 

substituir total ou parcialmente formaldeído e fenol, respectivamente, pode ser 

uma alternativa econômica e também viável na preparação de resinas 

fenólicas. Vale salientar que além deste objetivo, havia um interesse intrínseco 

na preparação destes compósitos, pois até onde se tem conhecimento, não se 

encontra na literatura à utilização de tanino e furfural na preparação de 

compósitos. A utilização da fibra de sisal como agente de reforço nas matrizes 

resultou na em boas propriedades mecânicas dos compósitos, resultando em 

ótima resistência ao impacto, quando comparados ao termorrígido.  

A resistência ao impacto é uma propriedade importante para compósitos, 

tendo sido obtida o melhor resultado para os compósitos taninofenólicos 

reforçados com até 50% de fibras sem tratamento (Tabela 28). No entanto, os 

tratamentos das fibras via mercerização, com tanino hidroximetilado, ou ar 

ionizado, para determinadas condições, levaram a compósitos menos 

higroscópicos e mais rígidos. Assim, dependendo da aplicação pretendida, e da 

importância de cada propriedade, pode-se optar por modificar ou não as fibras. 

Os resultados obtidos são promissores e mostram que compósitos com 

boas propriedades podem ser preparados usando altas proporções de 

materiais obtidos de biomassa, isso é, fibras de sisal, tanino e furfural. 
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APÊNDICE 
I. Absorção de água 

Gráficos correspondentes a regressão linear dos resultados de absorção de 
água, para determinação do regime de difusão para os parâmetros (a) k; (b) D. 
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Figura I.1. Compósitos de matriz fenol-furfural (CF1, CF2 e CF3) reforçados com 
fibras de sisal e compósitos de matriz fenol-furfural-formaldeído (CF4 e CF5) 
reforçados com fibras de sisal. 
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Figura I. 2. Compósitos de matriz taninofenólica (CTF) reforçados à porcentagem 
diversas (em massa) de sisal sem tratamento (FSST) (3,0cm de comprimento). 
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Figura I.3. Compósitos de matriz taninofenólica (CTF) reforçados à porcentagens 
diversas (em massa) de sisal mercerizada (FSM) (3,0cm de comprimento). 
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Figura I.4. Compósitos de matriz taninofenólica (CTF) reforçados 30% (em 
massa) de fibra sisal tratadas com ar ionizado (FSAI) (3,0cm de comprimento). 
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Figura I.5. Compósitos de matriz taninofenólica (CTF) reforçados 30% (em 
massa) de fibra sisal hidroximetilada (FSH) (3,0cm de comprimento). 
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Figura II.1. Composição das fibras de sisal sem tratamento (FSST) e tratadas com ar ionizado (FSAI) a tempos diversos. 

Componentes 

Majoritários 

SST 

(%) 

SAI1h 

(%) 

SAI2h 

(%) 

SAI3h 

(%) 

SAI4h 

(%) 

SAI5h 

(%) 

SAI6h 

(%) 

SAI7h 

(%) 

Cinzas 1,3 ± 0,2 1,6 ±0,1 1,1 ±0,1 1,2 ±0,1 1,1± 0,2 1,1 ±0,1 1,2 ±0,1 1,3±0,2 

Umidade 10,9 ± 0,1 10,0 ±0,1 10,9 ±0,2 9,9 ±0,2 10,0 ±0,1 11,0 ± 0,2 9,1 ±0,1 10,5 ± 0,4 

α- Celulose 65,5 ± 1,3 65,8 ± 0,6 65,6 ±1,4 66,6 ±1,2 64,5 ±1,1 65,1 ±0,9 67,6 ±1,6 66,8 ±2,0 

Hemicelulose 25,0 ± 1,3 24,1 ± 1,1 25,9± 1,1 24,2±1,0 24,9±1,1 25,0±1,2 22,2±1,1 24,0±1,2 

Holocelulose 90,5 ± 0,7 89,9 ± 0,7 91,5 ± 0,6 90,8 ± 1,1 89,4 ± 1,5 90,1 ± 1,2 89,8 ±0,9 90,8±1,2 

Lignina Klason 
insolúvel 

11,9 ± 0,9 14,9 ± 2,0 13,9 ± 1,1 11,8 ± 1,5 12,4 ± 1,6 14,1 ± 1,1 12,9± 0,9 12,6±0,9 

Lignina Klason 
solúvel 

1,1 ± 0,2 1,0±0,1  1,1 ±0,1 0,9 ±0,1 1,1 ±0,2 1,1 ±0,1 1,2 ±0,1 1,1 ±0,2 

Lignina Klason total 13,0 ± 1,1 15,9±1,0 15,0±0,8 12,7±0,9 13,5±1,1 15,2±1,1 14,1±1,2 13,7±1,0 
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