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Resumo 

No presente trabalho, tanino (macromolécula de origem natural) foi utilizado como 

substituinte de fenol na formulação de matriz fenólica usada na preparação de compósitos, o que é 

possível devido à presença de anéis fenólicos sua estrutura. Os compósitos de matriz 

taninofenólica (50% em massa de tanino) apresentaram propriedades mecânicas superiores 

aquelas dos compósitos de matriz fenólica, quando reforçados pelo mesmo tipo de fibra, 

mostrando que a substituição de material obtido em larga escala a partir de fonte fóssil (fenol) é 

viável e pode ser feita por material obtido de fonte renovável (tanino) sem comprometimento de 

propriedades. Ainda, avaliou-se para propriedades de compósitos com diferentes tipos de reforços 

(fibras e cargas) através de caracterizações via análise térmica (TG e DSC), análise dinâmico-

mecânica, espectroscopia na região do infravermelho, resistência ao impacto, absorção de água e 

microscopia eletrônica de varredura. Os ensaios de resistência ao impacto indicaram uma melhora 

de propriedades mecânicas quando da incorporação de fibras vegetais (juta e coco) nos 

termorrígidos fenólico e taninofenólico, além de mostrar que as fibras de juta reforçam as matrizes 

taninofenólicas mais eficientemente que as fibras de coco. As cascas da árvore de Acácia Negra, 

ricas em taninos, também foram utilizadas como agentes de reforço em compósitos na forma de 

fibras e cargas, obtidos através de desfibramento e pulverização, respectivamente. A utilização 

destes reforços, em diferentes proporções de massa, em compósitos de matriz taninofenólica (50% 

de tanino) levou a diferenças nas propriedades do compósito, com destaque para baixa absorção 

de água. Provavelmente, a presença de taninos no reforço e na matriz levou a intensas interações 

na interface fibra/matriz, diminuindo o número de vazios que podem alojar moléculas de água. As 

fibras de coco foram tratadas por ultra-som, a fim de avaliar a influência deste tratamento nas 

propriedades da fibra e dos compósitos reforçados por elas. As fibras de coco tratadas e não-

tratadas foram caracterizadas quanto à composição química, índice de cristalinidade, ensaio de 

tração e microscopia eletrônica de varredura. Os resultados obtidos mostraram que o ultra-som é 

um tratamento promissor, pois modifica a morfologia da superfície das fibras sem levar à 

degradação química, sendo que a separação dos feixes de fibra que ocorre permite melhor 

interação fibra/matriz na interface, obtendo-se assim compósitos mais resistentes à água. Outros 

tratamentos utilizados em trabalhos anteriores a este, como mercerização, diminuem absorção de 

água dos compósitos por ela reforçados, ao custo de parcial degradação das fibras 

lignocelulósicas. No presente trabalho, materiais preparados a partir de matéria-prima oriunda de 

fontes renováveis foram processados, o que vem de encontro aos anseios atuais. Os compósitos 

obtidos têm potencial para aplicações não estruturais, por exemplo, em partes internas de veículos 

automotivos. 
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Abstract 

In the present work, tannin (macromolecule obtained from natural source) was used as 

substitute of phenol in the formulation of phenolic matrix composites, due to the presence of 

phenolic rings in its structure. The tanninphenolic matrix composites (50% w/w of tannin) presented 

mechanical properties better than those of phenolic matrix composites showing that substitution of 

material obtained in large scale from non-renewable source (phenol) can be done by material 

obtained from natural source (tannin) without compromising the properties of the composite. The 

tanninphenolic matrix composites reinforced by different reinforcing agents (fibers and particules) 

were characterized by different techniques: Izod impact strength, thermogravimetry (TG), differential 

scanning calorymetry (DSC), infrared spectroscopy (IV), dynamic-mechanical analysis (DMA) and 

scanning electron microscopy (SEM). The Izod impact strength showed an improvement of 

mechanical properties due to the incorporation of natural fibres (jute and coir) in the phenolic and 

tanninphenolic matrices and also the better reinforcement of these matrices by jute fibres, when 

compared to coir fibres. The barks of Acacia Mimosa (high content of tannin) were also used as 

reinforcing agents of the tanninphenolic matrices in the forms of fibres and particules. The presence 

of these reinforcing agents in the matrix led to differences in the properties of the composites, 

highlighted by its lower water uptake. The presence of tannins in both reinforcing agents and matrix 

enhanced the fiber/matrix interactions, lowering the voids that increase water uptake. The coir fibres 

were treated by ultrasound, in order to evaluate the influence of this treatment in the properties of 

the fibres and, therefore, the composites reinforced with them. Besides chemical composition, all 

the fibres were characterized by the following techniques: X-ray diffraction, tensile strengh, infrared 

spectroscopy (IV), and scanning electron microscopy (SEM). The results revealed that the 

ultrasound is a promising treatment of fibres for the processing of composites, because it modifies 

the morphology of the surface of fibres without leading them to chemical degradation. The 

separation of fiber beams allows enhancement of the fiber/matrix interactions, leading to 

composites with lower water absorption capacity. Other treatments, such as mercerization, for 

example, improved the impregnation of the fibres by the pre-polymer, leading to composites with 

better properties, at expenses of partial degradation of lignocellullosic fibres. In the present work, 

composites were prepared using material obtained from renewable source, according to the 

purpose of this work. The obtained composites presents potential for non-structural applications, 

such as, internal panels of cars, for example.  
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11  IInntt rroodduuççããoo  

11..11  CCoommppóóssii ttooss  

Nos últimos anos, tem se tentado desenvolver materiais que tenham um 

desempenho superior aos materiais tradicionalmente utilizados, com um custo 

relativamente baixo e, principalmente, que agridam menos o meio ambiente. As 

tecnologias modernas normalmente exigem materiais com combinações de propriedades 

não encontradas em materiais poliméricos convencionais. Pode-se citar como exemplo 

materiais que sejam ao mesmo tempo leves e resistentes ou rígidos e resistentes ao 

impacto. As combinações e as faixas de propriedades dos materiais foram, e ainda estão 

sendo, ampliadas através do desenvolvimento de materiais do tipo compósito. [Callister, 

2002] 

Compósito é qualquer material multifásico que exibe em proporções significativas 

as propriedades de ambas as fases que o constitui, o que leva a uma combinação de 

propriedades, que pode ser mais vantajosa que as propriedades individuais de cada 

componente. Além disso, as fases devem ser quimicamente diferentes e devem estar 

separadas por uma interface distinta. [Callister, 2002] 

Para que um compósito seja considerado multifuncional, deve possuir valores 

adequados de propriedades desejáveis para determinada aplicação, o que pode incluir 

propriedades mecânicas, como rigidez ou resistência à flexão; propriedades físicas, como 

resistência à corrosão ou à abrasão; propriedades elétricas como condutividade elétrica. 

Um compósito multifuncional típico possui uma combinação de propriedades distintas, 

como boa resistência à flexão e à corrosão. [Bagwell, 2006]  

O objetivo principal da obtenção da maioria dos compósitos é melhorar 

combinações de características mecânicas como tenacidade, rigidez e resistência, em 

condições adversas. Resistência ao impacto está entre as propriedades mais importantes 

dos compósitos. A finalidade principal do desenvolvimento destes sistemas é chegar a 

materiais com rigidez alta, combinada com um valor de resistência ao impacto suficiente 

para determinada aplicação. As características de fratura são de extrema importância. 

[Hristov, 2004] Os testes padrão Izod e Charpy são amplamente utilizados para 

caracterização da resistência ao impacto. Neste trabalho, os compósitos foram 

caracterizados via ensaio de impacto Izod, com corp os-de-prova preparados sem 

entalhe. 
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Muitos materiais do tipo compósito são constituídos por apenas duas fases: uma é 

chamada de matriz, que é contínua e envolve a outra, chamada freqüentemente de fase 

dispersa. As propriedades dos compósitos dependem daquelas das fases constituintes, 

das suas quantidades relativas e da geometria da fase dispersa (forma, tamanho, 

distribuição e orientação). A figura 1 mostra uma classificação dos compósitos, baseada 

no tipo de reforço e sua distribuição na matriz. [Callister, 2002] Os tipos de compósitos 

considerados no presente trabalho estão destacados em negrito. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Classificação de materiais do tipo compós ito.  [Callister, 2002] 

Os compósitos mais importantes tecnologicamente são os reforçados com fibras, 

pois o material resultante desse tipo de reforço pode ser leve e com resistência e/ou 
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rigidez alta. As matrizes podem ser de três tipos: metálicas, cerâmicas e poliméricas, 

sendo estas últimas preferidas com relação a determinadas características. 

Durante as últimas décadas, os polímeros vêm substituindo muitos materiais 

convencionais em várias aplicações. As vantagens mais importantes da utilização dos 

polímeros, como em matriz de compósitos, são: facilidade de processamento, alta 

produtividade e baixo custo, aliado a sua versatilidade. Assim, polímeros podem ser 

combinados com cargas e/ou fibras para responder a exigências específicas que o 

material deve ter, quando se visa a determinada aplicação.[Gergopoulos et al., 2005] 

O alto desempenho mecânico dos compósitos não depende só das propriedades 

físicas das fibras e da matriz, mas também da região interfacial (interfase) que existe 

entre os dois componentes. A interfase possui uma importante função nos compósitos: ela 

facilita a transferência de esforço da matriz (razoavelmente fraca) para a fibra (resistente) 

e protege a fibra da degradação ambiental. [Pilato, 1994] 

A interface pode ser definida como uma superfície de contorno entre o reforço e a 

matriz através do qual uma descontinuidade, gradual ou aguda, de certos parâmetros, 

como módulo elástico, coeficiente de expansão térmica, entre outros ocorre, ou seja, 

mudam de valor de um lado da interface para outro. Na prática, a região da interface 

(interfase) pode ser imaginada como uma região planar com espessura reduzida, na qual 

há uma variação nos valores de algumas propriedades quando se passa da superfície da 

matriz para a superfície da fibra. [Matthews, 1994; Chawla, 1987] 

Como a transferência de esforço da matriz para fibra é feita via interface, a adesão 

nela deve ser boa o suficiente para que a carga aplicada na matriz seja transferida 

eficientemente para a fibra, caso se almeje obter um compósito com resistência mecânica 

maior que aquela do polímero não reforçado. Por outro lado, uma adesão na interface 

muito alta leva a um material muito rígido, impedindo presença de mecanismos, como 

“debonding” e “pullout” de fibras, os quais conferem boas propriedades de resistência 

para o compósito. [Matthews, 1994] 

Quando os compósitos são submetidos a uma carga, eles podem sofrer vários 

mecanismos de falha durante o ensaio que leva o material à fratura. Esses mecanismos 

ajudam a dissipar a energia submetida ao compósito, aumentando, desse modo, sua 

resistência mecânica. No mecanismo de “pull-out”, ocorre o arrancamento da fibra de 

dentro da matriz, geralmente após a propagação de trinca, e o “debonding” se caracteriza 

pelo descolamento entre a fibra e a matriz. [Anderson, 1995; Tita, 2002] A presença de 

uma alta adesão na interface fibra/matriz não permite a ocorrência desses mecanismos 
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no compósito, o que pode diminuir a dissipação de energia nesse material e, 

conseqüentemente, sua resistência ao impacto. 

Para que a adesão entre a matriz e a fibra ocorra, ambos componentes devem 

estar em contato íntimo. Para isso, a matriz deve ter, em alguma etapa do processo, o 

comportamento próximo a de um líquido, ou seja, apresentar a habilidade de escoar, a fim 

de que a molhabilidade dessa matriz na fibra seja suficiente para levar a esse contato 

íntimo. 

A molhabilidade de um líquido se refere à extensão com que esse líquido se 

espalha por uma superfície. Em outras palavras, para que o pré-polímero tenha uma boa 

molhabilidade, no caso de um compósito, significa que, em determinada etapa do 

processo, ele deve se espalhar por toda a superfície da fibra, ocupando todos os espaços 

vazios (cavidades e imperfeições) dessa superfície e deslocando o ar desses sítios. A 

viscosidade do polímero deve ser baixa o suficiente para que a fibra seja bem impregnada 

pelo mesmo e leve a uma interface fibra/matriz com bom contato entre os dois 

componentes. [Matthews, 1994; Chawla, 1987] 

Uma vez que o reforço tenha sido impregnado pelo polímero e matriz e fibra 

tenham um contato entre si, vários tipos de interação entre esses componentes podem 

ocorrer. Assim, uma boa molhabilidade não significa necessariamente uma boa adesão 

na interface, sendo possível se obter interface com boa superfície de contato entre os 

componentes, mas ligações fracas do tipo van der Waals, por exemplo. [Chawla, 1987] O 

tipo de ligação na interface varia de sistema para sistema e para um dado sistema, pode 

estar presente mais de um mecanismo de interação, tais como adesão mecânica, ligação 

química e atração eletrostática, entre outros. [Matthews, 1994] 

As matrizes poliméricas podem ser do tipo termoplástica ou termorrígida, 

classificação decorrente de suas características de solubilidade e fusibilidade. As 

propriedades destes materiais são diferentes, em decorrência de diferenças estruturais. 

[Mano, 1985] 

Os polímeros lineares (Figura 2) ou ramificados (Figura 2) podem sofrer fusão 

quando submetidos ao aquecimento, e solidificação quando submetidos ao resfriamento 

e, por isso, são chamados de termoplásticos. Já os polímeros termorrígidos (Figura 2), 

como assumem estrutura reticulada, tridimensional (cadeias se tornam entrecruzadas)� 

quando os chamados pré-polímeros são submetidos a aquecimento ou outra forma de 

tratamento� eles se tornam infusíveis e insolúveis, não podendo ser re-processados como 

os termoplásticos. No caso de polímeros termoplásticos, as fibras que reforçarão um 



 5

compósito normalmente são impregnadas pelo polímero no estado fundido e, no caso de 

termorrígidos, as fibras são impregnadas pelo pré-polímeros, antes da etapa de 

entrecruzamento. 

 
  

a b c 

Figura 2. Representação esquemática de cadeias poli méricas: a) lineares b) 

ramificadas e c) entrecruzadas 

No caso dos polímeros termorrígidos, as ligações cruzadas presentes em sua 

estrutura reticulada impedem o deslizamento das cadeias entre si, impossibilitando a 

fusão do polímero. No presente trabalho, matrizes termorrígidas do tip o fenólica 

foram consideradas. 

Quanto ao reforço, as fibras têm sido utilizadas com esta finalidade em plásticos, 

já que podem alterar consideravelmente várias propriedades do material como: módulo 

elástico, resistência ao impacto, resistência mecânica, dentre outros.   

As fibras utilizadas podem ser naturais ou sintéticas, sendo estas últimas as mais 

aplicadas na indústria. No entanto, há uma tendência frente ao melhoramento das 

propriedades da matriz polimérica pela incorporação de fibras naturais, pelo fato destas 

serem biodegradáveis e diminuírem a dependência com relação à matéria-prima obtida 

fontes não renováveis (fibras sintéticas). [Callister, 2002; Frollini, 2004] 

 

11..22  FFiibbrraass  vveeggeettaaiiss  ccoommoo  aaggeennttee  ddee  rreeffoorrççoo  

É crescente o consenso entre as nações industrializadas do mundo sobre a 

necessidade de pesquisa para converter subprodutos agrícolas não utilizados e 

excedentes da safra em novos produtos rentáveis. Assim, a busca de tecnologia voltada à 

preservação do ambiente e à utilização de matéria-prima proveniente de fontes 

renováveis tem motivado centros de pesquisa do mundo todo a estudar a utilização de 

recursos naturais, subprodutos agro-industriais [Toyoshima,1993; Frollini, 2004; Wambua, 

2003, Pervaiz, 2003, Keener, 2004, Maffezzoli, 2004, Thielemans, 2004].  

Atualmente, é considerada como urgente a necessidade de desenvolver e 

comercializar materiais do tipo compósitos baseados em constituintes de origem natural 
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(bio-based composites, biocompósitos ), o que terá impacto do ponto de vista da redução 

da dependência de materiais provenientes de fontes não renováveis (fósseis), assim 

como do ponto de vista ambiental e econômico [Joshi, 2003, Mohanty, 2004]. A emissão 

de CO2 devido a atividades do homem (chamado de antropogênico) atingiu níveis que, 

dentre outras coisas, fez com que o interesse por fibras naturais, considerável nas 

primeiras décadas do século XX, ressurgisse novamente [Wambua, 2003, Pervaiz, 2003, 

Keener, 2004, Maffezzoli, 2004, Thielemans, 2004] O presente trabalho vem de 

encontro a estes anseios atuais. 

As fibras vegetais são resistentes, leves, não abrasivas [Narayan, 1994; George, 

1999], e podem servir como um excelente agente de reforço para plásticos [Canché-

Escamilla, 1999; Agrawal, 2000; Rowell, 1997; Mishra, 2000, Paiva, 2002; Baiardo, 2002, 

Frollini 2004; Razera 2004; Trindade, 2004]. Muitas pesquisas foram desenvolvidas com 

compósitos em que o agente de reforço empregado correspondia a fibras sintéticas como 

nylon, vidro, Kevlar, carbono, poliéster. No entanto, a demanda por compósitos reforçados 

com fibras naturais em várias aplicações, como componentes automobilísticos, 

aeroespaciais e materiais de construção, tem crescido devido às vantagens econômicas e 

ambientais destes (já comentadas anteriormente) com relação aos compósitos 

convencionais (reforçados com fibras sintéticas). [Sain, 2004]  

Trabalhos anteriores [Trindade, 2005; Paiva, 2006; Razera, 2004] demonstraram 

que fibras naturais aumentam a resistência ao impacto de matrizes termorrígidas frágeis. 

Observou-se que a incorporação efetiva da fibra na matriz leva ao aproveitamento do 

potencial plástico destas, aumentando consideravelmente a resistência à fratura do 

termorrígido. O entrelaçamento mecânico entre fibra e matriz leva à melhora das 

propriedades mecânicas do compósito devido à inibição do desprendimento das fibras, 

forçando estas a utilizar ainda mais seu potencial plástico para que ocorra o 

desprendimento do compósito. 

O aumento da absorção de umidade em compósitos de matriz polimérica 

reforçados com fibras naturais pode ter um efeito negativo nas propriedades mecânicas 

do compósito. [Fraga, 2006] A compreensão dos mecanismos de difusão das moléculas 

de água nestes materiais é essencial para aprimorar processos e aumentar a durabilidade 

dos mesmos. A natureza da interface fibra/matriz tem influência considerável na absorção 

de água do material.  

Muitos fatores (parâmetros microestruturais da fibra) têm sido reportados como 

responsáveis pela variação nas propriedades resultantes da interação entre fibra e 
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plásticos, como: tipo de fibra, comprimento, orientação e modo de dispersão no 

compósito, fração volumétrica, densidade, adesão interfacial, entre outras. [Kuruvila, 

1996; Saliba, 2005] A descontinuidade da fibra natural, quando usada como reforço, 

exerce uma forte influência na resistência à tensão e tenacidade dos compósitos. Fatores 

como comprimento e orientação das fibras são determinantes na melhoria da propriedade 

dos mesmos [Zárate, 2000]. 

O comprimento da fibra é particularmente importante para a otimização das 

propriedades mecânicas do polímero visado. Fibras longas normalmente levam a 

compósitos com propriedades mecânicas superiores, enquanto fibras curtas (seguidas de 

cargas) normalmente fornecem menor grau de melhoramento em propriedades. Para uma 

mesma proporção de fibras em um compósito, a utilização de fibras curtas significa um 

maior número de pontas, ou seja, de descontinuidade no material, o que pode 

corresponder a pontos de tensão, os quais podem influir negativamente na transferência 

de carga da matriz para a fibra. [Saliba, 2005] Fibras curtas, por outro lado, fornecem 

algumas vantagens como facilidade de processamento e alta flexibilidade no produto final. 

Neste trabalho, as fibras foram utilizadas em propo rções e comprimentos variados 

a fim de se avaliar os efeitos destes parâmetros na s propriedades dos compósitos. 

A distribuição das fibras na matriz foi aleatória. 

As fibras naturais (sisal, juta, coco, dentre outras) têm atraído a atenção de 

cientistas devido à disponibilidade, por terem preços acessíveis, por serem obtidas de 

matéria prima renovável e por melhorarem as propriedades mecânicas dos compósitos 

em que são usadas como agentes de reforço. [Tanaka, 2001; Razera, 2004; Paiva, 2002; 

Pervaiz, 2003; Wambua, 2003; Maffezoli, 2004; Mohanty, 2004; Keener, 2004] 

As fibras naturais são compostas principalmente de celulose, polioses 

(hemicelulose) e lignina, conforme mostrado de forma esquemática na figura 3. Estas 

macromoléculas naturais atuam como agentes cimentantes, a lignina fornecendo 

resistência e as polioses flexibilidade para a fibra. [Razera, 2001] 
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Figura 3. Modelo da  associação dos  componentes  lignocelulósicos na parede 

celular : a) vista de um corte transversal; b) vista de um co rte tangencial, L-P indica 

ligações lignina-polioses (Fengel, 1989).  

As fibras naturais possuem natureza hidrofílica, devido a grande quantidade de 

grupos hidroxílicos polares nos seus constituintes principais (celulose, hemicelulose e 

lignina), como mostram as figuras 4 e 5, em que parte das estruturas de celulose e lignina 

são representadas, respectivamente.  

Figura 4. Estrutura química da celobiose (unidade r epetitiva da celulose) [Fengel, 

1989] 

 

Figura 5. Estrutura química das unidades presentes na lignina: p-hidroxifenila (1), 

guaiacila (2), siringila (3) [Paiva, 2000] 



 9

A celulose contém exclusivamente a D-glucose, como unidade fundamental e 

possui alta massa molecular. Por sua vez, as hemiceluloses (polioses) se referem a uma 

mistura de polissacarídeos de cadeia ramificada e baixa massa molecular (cerca de 200 

unidades), cuja composição é baseada em proporções variadas de unidades de açúcar, 

como: β-D-xilose, β-D-manose, β-D-glucose, α-D-arabinose, α-D-galactosese, ácido β-D-

glucurônico, ácido β-D-galactourônico, ácido α-D-4-O-metilglucurônico. [Fengel, 1989] 

A fibra lignocelulósica pode ser considerada um compósito, no qual a celulose é 

uma microfibrila rígida, orientada espiralmente, que atua como reforço da matriz de lignina 

e hemicelulose. Devido principalmente ao alto grau de cristalinidade da celulose e 

estrutura tridimensional da lignina, as fibras lignocelulósicas não podem ser processadas 

como polímeros termoplásticos, sendo necessárias para isto algumas modificações 

estruturais. [Zhang, 2005] No presente trabalho, foram utilizadas fibras de ju ta, de 

coco e cascas de árvore de Acácia (pulverizadas e d esfibradas, ou seja, na forma de 

cargas e fibras) como agentes de reforço de matrize s poliméricas. 

1.2.1 Fibras de juta 

A juta é uma fibra natural, composta principalmente de celulose (58-63%), polioses 

(20-24%) e lignina (12-15%). A fibra de juta tem a função de floema, ou seja, atua como 

vaso condutor da seiva elaborada da planta, localizando-se entre a casca e a 

medula.[Razera, 2001] 

 A fibra é extraída da planta após um período de imersão em água, onde os 

materiais cimentantes de sua estrutura sofrem decomposição bacteriana (maceração), o 

que resulta na perda dos tecidos corticais ao redor da fibra, separando esta da planta. 

Após esta etapa, ainda passa pelo processo de desfibramento, lavagem e secagem, o 

que dura semanas. [Nassar, 1980] 

Países como a Índia, Bangladesh e China são grandes exportadores de juta. 

Esses países produzem fibras de qualidade, preço acessível e com um melhor 

aproveitamento tecnológico da juteira, utilizando, por exemplo, caules em polpação de 

papéis e papelões. [Gassan, 1997] No Brasil, a fibra foi introduzida e cultivada nos 

Estados do Amazonas, Pará e São Paulo, entre 1950 e 1980.  A fibra de juta é usada em 

carpetes, cordas e tecidos de sacarias para acondicionamento de alimentos para 

exportação e afins. [Razera, 2001] 
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1.2.2 Fibras de coco 

As fibras de coco são materiais lignocelulósicos obtidas do mesocarpo do coco 

(cocus nucifera) (Figura 6), e se caracterizam pela dureza e durabilidade, atribuída ao alto 

teor de lignina, quando comparadas com outras fibras naturais. [Pacheco, 1993] Estas 

fibras normalmente contêm 35-45% de lignina, 23-43% celulose e 3-12% de hemicelulose. 

[Carrijo, 2004] 

 

Figura 6: Estrutura do coco. [Pacheco, 1993] 

A origem do coqueiro é do sudeste da Ásia. A planta foi introduzida no Brasil pela 

Bahia (daí o nome côco-da-Bahia), disseminando-se depois por todo o Brasil, 

principalmente pelo Nordeste, sendo que esta região é responsável por 95 % da produção 

nacional.[Souza, 2003] 

O coqueiro é uma das principais oleaginosas do Mundo, com uma produção na 

escala de milhões de toneladas de frutos secos, sendo que a produção no Brasil 

ultrapassa mais de um milhão de tonelada.[Souza, 2003] A indústria de processamento de 

coco, verde ou maduro, gera uma quantidade significativa de resíduos. No caso do coco 

maduro, as cascas são, geralmente, utilizadas como combustível de caldeiras ou ainda 

processadas para beneficiamento de fibras, sendo usadas para manufatura de 

cordoalhas, tapetes, esteiras e muitos outros produtos. No Brasil, o coco é consumido 

também imaturo (coco verde), para aproveitamento de sua água.[Rosa, 2002] 

O desenvolvimento de alternativas de aproveitamento da casca de coco possibilita 

a redução da disposição de resíduos sólidos em aterros sanitários e proporciona uma 

nova opção de rendimento junto aos sítios de produção. [Rosa, 2002] 
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1.2.3 Cascas de Acácia 

Originária da Austrália, a Acácia Negra é uma espécie florestal plantada no 

Rio Grande do Sul desde o início do século passado. O gênero Acacia, segundo (Boland, 

1984), é característico de regiões climáticas áridas e semi-áridas, sendo comum em 

muitas regiões sub-úmidas, pouco freqüente na região úmida e raro nas florestas tropicais 

e campos. Não tolera solos mal drenados, hidromórficos ou muito úmidos e apresenta 

desenvolvimento reduzido em solos muito ácidos e de baixa fertilidade.  

Existem de 120 a 130 espécies do gênero Acacia naturalmente em todas as 

regiões do mundo, exceto na Europa e Antártida (Turnbull, 1998). A maioria das espécies 

é de vida curta, cerca de 10 a 15 anos. As principais espécies plantadas no mundo são 

Acacia mangium, A. saligna e A. mearnsii, sendo os principais países plantadores a África 

do Sul e o Brasil.  

A acácia-negra (Acacia mearnsii) (Figura 7) teve seu primeiro plantio no Rio 

Grande do Sul, em 1918. Os plantios comerciais tiveram inicio em 1930, com a 

importação de 30 quilos de sementes da África do Sul. Em 1957, existiam 81 milhões de 

árvores de acácia-negra plantadas no Rio Grande do Sul, e atualmente a área em cultivo 

com esta espécie equivale a 30% da área deste Estado, em área superior a 100.000 

hectares, sendo que a área plantada com acácia-negra no Brasil está estimada entre 140 

mil [Tonietto; Stein, 1997] e 200 mil hectares. [Higa; Resende, 1994] 
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Figura 7. Floresta de Acácia-Negra.  

A acácia-negra é de grande importância econômica e social nas pequenas 

propriedades existentes na região de plantio, pois cerca de 60% das plantações 

pertencem aos pequenos proprietários (Tonietto: Stein, 1997). A maioria deles planta e 

colhe a acácia-negra na entressafra, suprindo empresas do setor florestal brasileiro e 

visando o atendimento de demandas tanto do Brasil como do exterior com geração de 

renda e de empregos diretos e indiretos. [Conto, 1997] 

Na região de produção, para a maioria dos produtores, a acácia-negra se constitui 

numa das principais atividades na formação da renda rural e em muitos casos é a única 

atividade na propriedade rural e, portanto, a única fonte de renda rural. [Conto, 1997] 

A idade de corte no Brasil varia desde 5,5 anos até 10 anos, enquanto na África do 

Sul ocorre normalmente aos 11 anos. A amplitude de produtividade gira em torno dos 10 

a 25 m³/ha/ano, sendo a produção média de casca em torno de 15 t/ha. Uma árvore de 

acácia-negra pesa em média nos plantios brasileiros, na idade de 6 a 8 anos, 60 kg, 

sendo que destes 6 kg correspondem à casca e 54 kg à madeira. [Rachwal, 2001] 
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A acácia-negra é uma espécie leguminosa eficiente na fixação de nitrogênio, 

recuperadora, enriquecedora e restauradora de ambientes degradados devido à 

deposição elevada de folhedo rico em nitrogênio. No Brasil vem sendo plantada, 

principalmente, com a finalidade de produção de tanino e energia. A madeira é destinada 

a consumidores de lenha para energia, produção de carvão e exportação de cavacos 

(lascas de madeira) para a indústria de celulose. [Carpannezi, 1998] 

A casca é utilizada para fabricação de extratos vegetais para a indústria coureira, 

tratamento de águas de abastecimento e efluentes, adesivos para madeiras, entre outros. 

Normalmente a retirada da casca da planta é realizada com a árvore ainda em pé, 

procedendo-se na seqüência o corte. Genericamente, os extratos de Acácia Negra 

(comumente conhecidos como taninos vegetais ou extratos de Mimosa) estão associados 

com carboidratos (pinitol, sucrose, glicose) e pequenas quantidades de aminoácidos. 

[Rachwal, 2001] Neste trabalho, será avaliada a utilização das casc as como reforço 

das matrizes poliméricas, tanto na forma de cargas quanto de fibras. A escolha 

deste material rico em taninos para ser usado como reforço se deve ao fato destes 

também terem sido utilizados na preparação das matr izes, conforme será 

mencionado posteriormente. Desta forma, pretendia-s e aumentar a afinidade 

matriz/reforço. 

11..33  TTrraattaammeennttoo  ddaass  FFiibbrraass  

Os tratamentos convencionalmente realizados na superfície das fibras 

lignocelulósicas visam diminuir a higroscopicidade destas e/ou aumentar a capacidade de 

interação das fibras com a matriz na interface, o que pode influir nas propriedades finais 

dos compósitos reforçados com estas fibras.  

Vários métodos podem ser usados para melhorar a adesão fibra/matriz nos 

compósitos reforçados por fibras naturais. Atualmente, esta etapa é considerada crítica no 

desenvolvimento destes materiais. Os métodos de modificação superficial podem ser 

físicos ou químicos, de acordo com o modo com que é modificada a superfície da fibra. 

Tratamentos amplamente utilizados são os de mercerização e acetilação, dentre outros. 

 A mercerização consiste em um tratamento das fibras lignocelulósicas com 

solução de NaOH, que provoca uma diminuição no grau de agregação das fibras, levando 

a uma melhor interação na interface fibra/matriz. [Gassan, 1999] Pode-se propor que os 

grupos OH dos componentes da fibra reagem com o NaOH, da forma esquematizada a 

seguir: 
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Esquema 1. Representação da reação entre as hidroxi las presentes nas fibras e 

NaOH 

Na realidade, como o grupo hidroxila é um ácido fraco, a reação ácido-base deve 

ocorrer em pequena extensão e a desagregação das fibras pode ocorrer devido ao 

rompimento de ligações hidrogênio entre cadeias celulósicas vizinhas, além do tratamento 

alcalino exercer influência sobre as polioses e lignina. [Gassan, 1999] Neste trabalho, 

avalia-se a influência do tratamento da superfície das fibras com ultra-som, pelo 

fato do mesmo não utilizar reagentes químicos, send o em princípio menos 

agressivo, tanto para a fibra como para o ambiente.  

1.3.1 Ultra-som 

O som corresponde a ondas de expansão e compressão que precisam de um 

meio de propagação (gás, líquido ou sólido). Essas ondas são perceptíveis em 

frequências entre 20 Hz e 16kHz. O ultra-som se refere às ondas com freqüência acima 

de 20kHz. Sons de alta intensidade e ultra-som são geralmente produzidos através de 

energia elétrica qua causa movimento de expansão e compressão de uma superfície 

sólida, assim como acontece com bobinas de alto-falantes ou materiais piezoelétricos, por 

exemplo. Materiais que se expandem e contraem quando um campo elétrico é aplicado 

são chamados de piezoelétricos. Na produção do ultra-som, uma corrente elétrica 

alternada de alta freqüência é aplicada a um material piezoelétrico unido à parede de um 

recipiente metálico. [Suslick, 2005] 

Conforme o ultra-som se propaga através de um líquido, os ciclos de expansão 

exercem pressão negativa nas moléculas do líquido, afastando-as entre si. Se o ultra-som 

é suficientemente intenso, os ciclos de expansão podem criar bolhas de ar (cavidades) no 

liquido. Isso ocorre quando a pressão negativa excede as forças tensionais, que variam 

de acordo com o tipo e a pureza do líquido. A força tensional corresponde ao máximo de 

força de esticamento que o líquido, nesse caso, pode suportar sem se partir. [Suslick, 

2005] 

Uma vez formadas, as bolhas irradiadas com ultra-som absorvem energia, as 

ondas de som crescem durante os ciclos de expansão, implodindo, posteriormente, 

durante os ciclos de compressão. Em determinadas condições, essas bolhas sofrem 



 15

violentos colapsos, levando à geração de pontos de alta pressão e alta temperatura. 

[Suslick, 2005] 

Assim, os efeitos químicos (sonoquímica) não se originam da interação direta de 

espécies moleculares, mas da cavitação acústica: formação, crescimento e colapso 

implosivo de bolhas no líquido. Espécies radicalares poderão ser geradas a partir do 

líquido (reagente ou solvente) que estavam aprisionados no interior destas bolhas que 

posteriormente implodem, podendo estas espécies reagir diretamente com o sólido 

(fibras) suspenso no meio [Horst, 1999; Ince, 2001, Mason, 2003]. 

Em líquidos puros, a bolha permanece esférica durante o colapso, pois o meio ao 

redor é homogêneo. Quando a cavitação ocorre perto de uma superfície sólida, o colapso 

é assimétrico e leva à formação de jatos líquidos com alta velocidade em direção à 

superfície do sólido, atingindo-a com força considerável. Esses jatos e ondas de choque 

associadas podem causar modificações superficiais substanciais. As colisões resultantes 

são capazes de provocar mudanças consideráveis na superfície, morfologia, composição, 

até aumentando a reatividade na superfície do sólido. [Hagenson, 1998] Assim, no 

presente trabalho, fibras de coco e de Acácia foram  suspensas em meio aquoso e 

submetidas ao ultrasom, a fim de avaliar modificaçõ es que possam ocorrer devido 

a este tratamento. 

A presença de fibras naturais, além de atuar como reforço da matriz polimérica, 

diminui a quantidade de material proveniente de fonte não-renovável utilizado na 

preparação do compósito. Visando aumentar ainda mais a proporção de 

componentes provenientes de fontes renováveis utili zados no presente trabalho, 

taninos atuaram como macromonômeros na preparação d e matrizes poliméricas do 

tipo fenólica.  

11..44  TTaanniinnooss  

Os taninos são produtos naturais presentes em quase todas as famílias de 

plantas, até mesmo em algas e fungos e podem ser encontrados em determinados 

tecidos de plantas, como casca, madeira, frutos, dentre outros, sendo retirados destas 

fontes por meio de extração com água. São considerados polifenóis devido a grande 

quantidade de anéis fenólicos presentes em sua estrutura, com sua massa molar variando 

entre 500 e 3000 g/mol aproximadamente.[Hoinacki, 1994] 

Os taninos são classificados, devido à sua estrutura química e suas propriedades, 

em dois grupos: taninos hidrolisáveis ou pirogálicos e taninos condensados ou 
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catequínicos. [Hoinacki, 1994] Os taninos hidrolisáveis são passíveis de hidrólise pela 

ação de ácidos minerais diluídos, álcalis e certas enzimas, originando glicose e ácido 

gálico e seus derivados (ácidos fenolcarboxílicos), esquematizados na figura 8. Os 

taninos hidrolisáveis apresentam anéis do tipo glicose esterificada com ácidos 

fenolcarboxílicos, com o número de hidroxilas esterificadas podendo variar. [Hoinacki, 

1994] 

Figura 8. Unidades mais comuns presentes na classe dos taninos hidrolisáveis. 

[Hoinacki, 1989] 

Os taninos hidrolisáveis são fenóis monoméricos que poderiam, em princípio, 

reagir com formaldeído para resultarem em resinas fenólicas, assim como é feito com o 

fenol. [Hemmingway, 1992]  

No entanto, analisando-se mais detalhadamente a estrutura dos anéis fenólicos 

disponíveis nesses taninos, nota-se que a distribuição dos grupos substituintes no núcleo 

benzênico desses fenóis assegura que sua reatividade em relação ao formaldeído é 

menor que aquela dos fenóis, em que posições orto e/ou para (relativas à hidroxila) estão 

disponíveis. [Hemmingway, 1992] Assim sendo, as resinas taninos hidrolisáveis-

formaldeído poderiam ser preparadas da mesma forma que as resinas fenólicas 

sintéticas, mas o seu tempo de preparação seria bem maior, devido a menor reatividade, 

o que desfavorece o processo. 

Os taninos condensados são compostos flavonóides de estrutura química bastante 

complexa. A sua estrutura básica consiste de um esqueleto de 15 átomos de carbono e 

um átomo de oxigênio, no qual dois anéis benzênicos fenólicos são unidos através de um 

anel heterocíclico de oxigênio, sendo este anel condensado a um dos outros anéis 

fenólicos, como mostra a figura 9. [Hoinacki, 1994] Como os anéis são unidos através de 

ligações carbono-carbono e ligações do tipo éster não estão presentes, não existe a 

possibilidade de hidrólise, como acontece na classe de taninos hidrolisáveis (Figura 8). 
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Figura 9. Unidades presentes nos taninos condensado s. [Hoinacki, 1989]   

A macromolécula do tanino condensado (poliflavonóide) pode variar em tamanho 

desde dois monômeros até 10 ou 12 polimerizados ou condensados entre si, como ilustra 

a figura 10. [Hoinacki, 1994] 

Figura 10. Taninos condensados. O anel heterocíclic o abre-se e pode ligar-se a 

outro monômero. 

Os grupos hidroxila presentes nos anéis benzênicos do tanino indicam 

possibilidade destas macromoléculas passarem pelas mesmas reações que o fenol, 

devido à sua estrutura química (natureza fenólica) bastante similar.  

O tanino condensado é mais adequado que o hidrolisável para ser utilizado na 

formulação da matriz polimérica do tipo fenólica, por possuir anéis fenólicos com maior 

número de posições livres para o ataque do eletrófilo (formaldeído), além de não ser 

facilmente hidrolisável. Além do mais, a alta reatividade da maioria dos poliflavonóides, 

similar à do resorcinol, assegura a reação preferencial dos taninos condensados com o 

formaldeído, em relação ao fenol sintético. Por isso, essa classe de taninos mostra um 

potencial para ser usada na reação com o formaldeído. [Hemmingway, 1992] 

Os taninos extraídos de árvores do tipo mimosa, quebracho e castanheiro ainda 

são os de importância econômica mais relevante. Muitos outros extratos têm importância 
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somente regional, com o consumo restringido a áreas onde as espécies crescem em 

abundância. Dos taninos vegetais consumidos no mundo, 50 % são dos extratos de 

mimosa, 40 % são de quebracho e 10% são de castanheiro. Os taninos de mimosa e 

quebracho são do tipo condensado, enquanto que os de castanheiro são hidrolisáveis. 

[Hoinacki, 1994] 

O extrato de quebracho provém da madeira da árvore conhecida como quebracho 

colorado, sendo produzido principalmente na Argentina e no Paraguai. O rendimento do 

tanino só é vantajoso depois dos 80 anos de idade, quando a maturação da espécie é 

completa. [Hoinacki, 1994] 

O extrato de mimosa, que foi utilizado no presente trabalho, é extraído da 

casca da árvore, chamada vulgarmente de Acácia Negr a, a qual se apresenta rica 

em tanino a partir dos 7 anos de idade. É produzido  em quantidades equivalentes 

no sul do Brasil (Rio Grande do Sul) e ao sul e les te da África.  [Hoinacki, 1994] 

Cerca de 60% da produção nacional de taninos é destinada ao mercado interno 

para os setores de curtumes, adesivos, petrolífero, de borrachas, etc. O restante 40% é 

exportado para mais de 50 países. Vale ressaltar que os únicos produtores e 

exportadores de tanino são a África do Sul, Brasil, Chile e China. [Rachwal et al., 2001] 

Como já comentado anteriormente, as cascas dessa árvore também foram 

desfibradas e moídas a fim de avaliar seu uso (como fibra e carga, respectivamente) 

como reforço das matrizes poliméricas, visando-se obter materiais com boas propriedades 

físico-químicas, devido à alta compatibilidade entre matriz e reforço, visto que ambos 

possuem taninos na composição. 

Assim, no presente trabalho, foi desenvolvido um es tudo em que taninos 

foram utilizados na preparação de resinas do tipo f enólica, visando utilização 

destas como matriz de compósito reforçado com fibra s e cargas naturais, conforme 

já mencionado. Esta aplicação, até onde se tem conh ecimento, está sendo 

considerada pela primeira vez. 

11..55  RReessiinnaass  FFeennóóll iiccaass  

As resinas fenólicas compreendem a classe dos compostos obtidos a partir da 

reação entre um aldeído e um fenol. O formaldeído (formol) é o aldeído mais usado na 

preparação das resinas fenólicas comerciais. Além do fenol propriamente dito, outros 

podem ser usados, dependendo do tipo de aplicação que se visa para determinado 

polímero.  
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Atualmente, estas resinas apresentam uma grande variedade de usos industriais: 

compostos para moldagem, laminados, adesivos, tintas e vernizes. A reação dos fenóis 

com o formol possibilita a obtenção de resinas, porque resulta em um monômero 

(derivados hidróxi-metilados ou metilolados) com funcionalidade necessária para a 

polimerização. [Fazenda, 1993] A figura 11mostra a hidroxi-metilação do fenol em meio 

básico. 

 

Figura 11. Representação esquemática da hidroximeti lação dos anéis fenólicos. 

[Razera, 2001]  

A incorporação dos grupos metila no anel fenólico ocorre preferencialmente nas 

posições orto e para, porque o grupo hidroxila dirige a substituição no anel aromático para 

estas posições como mostram as formas de ressonância descritas na figura 12. [Razera, 

2001] 

 

Figura 12. Formas de ressonância da molécula do fen ol. [Tanaka, 2001] 

 O íon fenóxido, formado em meio alcalino, apresenta uma reatividade superior à 

observada no fenol, pois a densidade eletrônica nas posições orto e para é ainda mais 

acentuada, visto que o átomo de oxigênio não apresenta carga positiva, ou seja, as 

formas de ressonância não apresentam separação de cargas opostas, como pode ser 

observado na figura 13. [Razera, 2001] 
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Figura 13. Formas de ressonância do íon fenóxido. [ Razera, 2001]   

A variação de parâmetros nas condições de reação e na relação formol-fenol é 

usada na preparação de dois tipos de resinas fenólicas: resóis e novolacas. As novolacas 

são obtidas em meio ácido e alta relação fenol–formol, pois a polimerização é favorecida 

nestas condições. Os resóis são normalmente preferidos pela indústria, pelo fato de a 

reação de cura ocorrer em apenas uma etapa. Sua preparação é feita em meio alcalino e 

alta relação formol-fenol, pois a hidroxi-metilação é favorecida nestas condições. 

[Fazenda, 1993] Alguns dos possíveis produtos da hidroxi-metilação dos fenóis são 

mostrados na figura 14. 

 

Figura 14. Esquema representativo da incorporação d e grupos metilóis nos anéis 

fenólicos. 

 Os hidroxi-metil fenóis obtidos são relativamente estáveis em meio alcalino, mas 

pode ocorrer a auto-condensação, formando fenóis dinucleares e polinucleares, nos quais 

os núcleos fenólicos estão ligados através de grupos metileno (Figura 15). [Knop; Pilato, 

1985]  

Assim, o produto final da reação entre fenol e formaldeído é uma mistura complexa 

de fenóis mono e polinucleares. A formação de dibenzil-éter, originando as pontes etéreas 

(em destaque), é favorecida em temperaturas baixas e a pH 7 [Knop, 1985], sendo que 

podem ocorrer rearranjos, originando pontes metilênicas, visto que essas são favorecidas 

acima de 150oC e sob condições fortemente alcalinas. (Figura 15) 
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Figura 15. Representação das reações de condensação  de anéis aromáticos ligados 

por pontes metilênicas 

Como os resóis possuem uma quantidade de hidroximetilas maior que as 

novolacas, o entrecruzamento é facilitado na reação de cura. Os termorrígidos podem ser 

obtidos por aquecimento e/ou catálise ácida nesta etapa, como mostrado na figura 16.  

 

Figura 16. Representação da reação de cura de resói s sob catálise ácida.  [Trindade, 

2000] 

Ambos monômeros (aldeído e fenol) correspondem a reagentes obtidos em larga 

escala a partir de matéria-prima fóssil, que equivale à fonte não renovável. A utilização de 

macromoléculas de origem natural (tanino) como monômero na formulação desta resina 

pode ser um meio de se reservar fontes fósseis para aplicações em que a substituição de 

materiais seja mais difícil, ou mesmo impossível. 
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22  OObbjjeett iivvooss   

Avaliar a possibilidade de uso do tanino como macromonômero em síntese de resinas 

tanino-fenólica, em substituição ao fenol, visando a obtenção de termorrígidos e 

compósitos reforçados com material de origem vegetal, assim como avaliar as 

propriedades dos produtos obtidos.   
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33  PPrroocceeddiimmeennttoo  EExxppeerr iimmeennttaall   

33..11  PPrreeppaarraaççããoo  ddaass  FFiibbrraass  VVeeggeettaaiiss  

3.1.1 Origem do Tanino e das Fibras de Juta, Coco e  Acácia 

As fibras de juta foram gentilmente cedidas pelo Professor Doutor Alcides Leão do 

Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) 

de Botucatu. As fibras de coco (maduro) foram gentilmente cedidas por Poematec-

Comércio de Tecnologia Sustentável para Amazônia/ Pará. Estas fibras foram recebidas 

após passarem por desfibrilamento e secagem. O tanino (do tipo Weibull), as fibras e as 

cascas de Acácia Negra foram gentilmente cedidas pela empresa Tanac (Montenegro, 

Rio Grande do Sul). As cascas e fibras da Acácia Negra foram usadas como carga e 

reforço, respectivamente, devido ao fato de, em princípio, poderem desenvolver fortes 

interações com a matriz, devido à presença de taninos em ambas. A empresa Tanac tem 

o maior plantio individual do mundo de árvores do tipo Mimosa (Acácia), a partir das quais 

taninos condensados são extraídos. 

3.1.2 Processamento das Cascas de Acácia 

As cascas de Acácia foram pulverizadas e peneiradas, separando-se a parte da 

coleta correspondente à 48 mesh. Essa carga é misturada no pré-polímero imediatamente 

antes do processo de moldagem para obtenção de compósitos reforçados com carga, 

conforme descrito posteriormente. 

3.1.3 Pré-tratamento das Fibras de Juta e de Coco 

As fibras receberam um pré-tratamento para a retirada de extrativos, sendo, para 

tal, colocadas em extrator Soxhlet com uma solução cicloexano/etanol (1:1, v/v) por 50h, 

lavadas em água e secas em temperatura ambiente, até massa constante. As fibras 

utilizadas no processamento de compósitos foram submetidas à extração em 

cicloexano/etanol para uma melhor impregnação pelo pré-polímero. Essa extração é 

necessária para remoção de extratos orgânicos e partículas inorgânicas da superfície da 

fibra, os quais podem comprometer as propriedades do compósito, pois impedem a 

interação direta entre fibra e matriz. 
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3.1.4 Tratamento das Fibras de Coco e de Acácia por  Ultra-som 

O tratamento de ultra-som foi realizado em equipamento Branson Sonifier 450 com 

frequência de 20 Hz e potência de 12W. As fibras foram imersas em água (com uma 

proporção em torno de 10% em massa) e submetidas ao tratamento durante 45 min, 

sendo movimentadas com o auxílio de um bastão a cada 15 min, já que a agitação 

magnética não foi possível, devido ao volume considerável de fibra utilizado por ciclo. As 

amostras submetidas ao tratamento corresponderam a fibras de coco extraídas e não-

extraídas em cicloexano/etanol e fibras de Acácia, a fim de avaliar a sua utilização como 

possível substituinte do processo de pré-tratamento das fibras, ou seja, se o tratamento 

com ultra-som seria suficiente para extrair impurezas presentes na superfície das fibras, 

processo normalmente feito através da extração com cicloexano/etanol. No 

processamento de compósitos reforçados com fibras de Acácia, só foram utilizadas fibras 

tratadas por ultra-som, pelo fato do desfibramento das cascas de Acácia ser de difícil 

processamento e levar a fibras mal separadas. 

33..22  SSíínntteessee  ddooss  PPrréé--ppooll íímmeerrooss  

3.2.1 Síntese do Pré-Polímero Tanino-Fenol 

A síntese deste pré-polímero foi realizada substituindo-se o fenol pelo tanino em 

50% em massa. Utilizou-se tanino (gentilmente cedido por Tanac S.A., Montenegro, RS), 

fenol, formaldeído (solução a 37%) e KOH (pastilha), todos da marca Synth, nas 

seguintes proporções em massa: 0,5: 0,5: 1,38: 0,06. Deve-se ressaltar que muitos 

experimentos foram feitos antes de se chegar às condições descritas a seguir, já que a 

alta reatividade do tanino dificultou o controle da reação. 

• Em um béquer de 600 mL, a temperatura ambiente, dissolveu-se o tanino em 

formaldeído e transferiu-se a solução para um balão de três bocas, mantendo-se o 

sistema sob agitação. Adicionou-se em seguida hidróxido de potássio, sendo 

observado aumento da temperatura até 49oC. 

• Adicionou-se o fenol gradativamente e manteve-se a temperatura a 

aproximadamente 40oC (utilizando-se uma manta de aquecimento) por 30 min. 

Nestas condições, o pH do meio situa-se em torno de 9,0. 
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• Depois que a manta foi desligada e a temperatura ambiente alcançada, adicionou-

se aproximadamente 10 ml de solução de HCl 37%, o que diminuiu o pH do meio 

para aproximadamente 7,8. 

3.2.2 Destilação da Solução de Pré-Polímero Tanino- Fenol 

Visando eliminação da água presente no meio, a solução de pré-polímero, obtida 

conforme descrito no item anterior, foi evaporada em um rota-evaporador sob pressão 

reduzida à temperatura de 40oC, por aproximadamente 2 h, ou seja, até que não se 

observasse mais condensação de voláteis. A moldagem deve ser feita logo após a etapa 

de destilação, visto que o armazenamento da solução evaporada, mesmo a temperaturas 

baixas, não evita a cura se o intervalo de tempo não for curto. Esta etapa de roto-

evaporação é muito importante, pois a presença de água durante a preparação dos 

compósitos compromete as propriedades destes, já que a volatilização das moléculas de 

água gera “vazios” no material. 

33..33  OObbtteennççããoo  ddooss  TTeerrmmoorrrr íígg iiddooss  ee  CCoommppóóssii ttooss  

3.3.1 Cura do Pré-Polímero Tanino-Fenol com Resorci nol 

Pesou-se o pré-polímero em um béquer e montou-se um sistema com agitação 

mecânica. Adicionou-se gradativamente ao sistema 10% em massa de resorcinol 

(acelerador de cura) (Synth) e misturou-se por 10 min, a temperatura ambiente, para a 

homogeneização da solução. Em seguida, colocou-se o pré-polímero em um molde de 

alumínio (dimensões: 23 cm de comprimento, 12 cm de largura e 1 cm de espessura) 

previamente recoberto com agente desmoldante (cera de carnaúba). A moldagem foi 

realizada utilizando-se uma prensa de laboratório da marca Carver (Figura 17) com o 

seguinte ciclo de cura: inicialmente manteve-se a temperatura de 40oC por 30 min, já se 

submetendo o molde à pressão total de 10 ton (kgf/m2). Depois disso, o sistema foi 

mantido a uma temperatura de 50oC por 60 min, 85oC por 90 min, 125oC por 120 min e, 

finalmente, a 150oC por mais 120 min. Em seguida, deixou-se resfriar até a temperatura 

ambiente e desmoldou-se a placa do compósito obtido. Este ciclo de cura foi estabelecido 

buscando-se em estudos prévios [Paiva, 2002], sendo feitas, no presente trabalho, 

adaptações para adequar o processo de preparação de compósito de matriz fenólica à 

presença do tanino na formulação. 
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Figura 17 : Esquema do sistema de moldagem por compressão utili zado no presente 

trabalho. 

3.3.2 Cura do Pré-Polímero Tanino-Fenol Reforçado c om Carga 

Pesou-se o pré-polímero em um béquer e montou-se um sistema com agitação 

mecânica e aquecimento. Adicionou-se gradativamente ao sistema 10% em massa de 

resorcinol (Synth) e misturou-se por 10 min, a temperatura ambiente, para a 

homogeneização da solução. Em seguida, adicionou-se a carga de Acácia (obtida a partir 

da casca), em proporções de 15 ou 30% em massa e misturou-se por 10 min para 

homogeneização. A moldagem segue o mesmo procedimento esquematizado na seção 

anterior (seção 3.3.1) 

3.3.3 Cura do Pré-Polímero Tanino-Fenol Reforçado c om Fibras Vegetais 

Pesou-se o pré-polímero em um béquer e montou-se um sistema com agitação 

mecânica. Adicionou-se gradativamente ao sistema 10% em massa de resorcinol (Synth) 

e misturou-se por 10 min, a temperatura ambiente, para a homogeneização da solução. 

Em seguida, misturou-se o pré-polímero com as fibras via agitação mecânica, colocando 

então a mistura no sistema mostrado na figura 18 para uma melhor impregnação das 

fibras pela matriz. 

Os grupos hidroxílicos presentes nas fibras e no pré-polímero taninofenólico tornam 

possível a ocorrência de reações entre ambos. Visando aumentar a probabilidade destas 

interações durante a etapa de cura, as fibras são impregnadas previamente pelo pré-

polímero no misturador.  

1

6

2
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4 3

1. Prensa hidráulica 

2. Molde com sistema de 

aquecimento 

3. Elevador hidráulico 

4. Manômetro 

5. Controlador de temperatura 

6. Termômetro digital 
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Figura 18. Figura do misturador utilizado no presen te trabalho. 

Toda a mistura é colocada no interior do tambor rotativo e submetida a uma 

velocidade de 20 rpm por 15 min. As fibras foram previamente secas por 4h em estufa 

com circulação de ar, a temperatura de 1050C, para remoção da umidade. Depositou-se a 

fibra impregnada com o pré-polímero no molde e seguiu-se o mesmo ciclo de cura citado 

no item 2.3. Obtém-se desta forma o compósito reforçado com fibras aleatoriamente 

distribuídas na matriz polimérica. 

33..44  CCaarraacctteerr iizzaaççããoo  ddaass  FFiibbrraass  ddee  CCooccoo  

3.4.1 Determinação do teor de umidade 

Essa determinação foi feita em triplicata, de acordo com a Norma ABNT 

(NBR9656). Em pesa-filtros previamente tarados, adicionou-se 1,0 g de amostra, que foi 

acondicionada em estufa (105 ± 5°C) por aproximadamente 4 h. Transferiu-se os pes a-

filtros para um dessecador até atingir massa constante. O teor de umidade foi 

determinado pela seguinte expressão: 

100*%
1

21

m

mm
Umidade

−
=                                                 (1) 

em que:  

% Umidade = quantidade de umidade relativa da amostra em porcentagem de massa 

m1 = massa (g) da amostra úmida  

Recipiente para mistura 

entre fibra e pré-polímero 

(tambor rotativo) 

Painel de controle de 

rotação do tambor 
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m2 = massa(g) da amostra seca  

3.4.2 Determinação do teor de cinzas 

 As cinzas foram determinadas segundo a norma TAPPI T211(1991). 

 Para a determinação do material inorgânico (cinzas), utilizou-se cadinhos 

previamente tarados a 800 °C. Foi colocado 1,0 g de  amostra no cadinho, aquecendo-se 

externamente os mesmos usando bico de Bunsen, promovendo então a combustão lenta 

da amostra, até a inexistência de chama no interior do cadinho. Posteriormente, colocou-

se o cadinho na mufla (800°C) por 4 h. As amostras  calcinadas foram colocadas em 

dessecador e pesadas até obter massa constante. O teor de cinzas foi determinado pela 

seguinte expressão: 

100*%
2

1

m

m
Cinzas =                                                (2) 

sendo:  

%Cinzas= percentuais de cinzas da amostra 

m1 = massa (g) de cinzas  

m2 = massa (g) de amostra seca. 

3.4.3 Teor de lignina Klason  

Para a determinação do teor de lignina Klason das fibras lignocelulósicas a análise 

foi feita em triplicata, utilizando-se o método de lignina Klason (TAPPI T13M-54). Este 

método fundamenta-se na hidrólise ácida dos polissacarídeos e conseqüente separação e 

determinação gravimétrica da lignina insolúvel em ácido sulfúrico (72%). Parte da lignina é 

solubilizada, sendo determinada por análise adequada ao filtrado, como descrito a seguir. 

 

a)Teor de lignina Klason insolúvel 

Pesou-se cerca de 1,0 g da lignina, colocou-se em um almofariz com 15,0 mL de 

ácido sulfúrico (Synth) 72%, macerou-se e deixou-se por 24 h em temperatura ambiente. 

Em seguida, transferiu-se para um balão de 1,0 L adicionando-se 560 mL de água, 

seguido de refluxo por 4 h. Filtrou-se a lignina insolúvel obtida em funil de vidro 

sinterizado (previamente tarado) lavando-se várias vezes com água. Uma alíquota do 

filtrado (20 ml) é coletada para análise posterior de lignina, que foi solubilizada. A lignina 

insolúvel foi então seca em estufa a 105°C, até mas sa constante.   
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b)Teor de lignina Klason solúvel 

 O filtrado obtido (lignina Klason solúvel em meio ácido) foi analisado através de 

espectroscopia na região de ultravioleta (UV), sendo avaliada a absorbância nos 

comprimentos de onda de 280 e 215 nm.  

As concentrações de lignina em g/L nas amostras diluídas foram calculadas pela 

seguinte expressão: 

300

).(53,4
)/( 280215 AA

LgC
−

=                                                 (3) 

sendo:  

C(g/L) = concentração em g/L de lignina Klason solúvel nas amostras diluídas 

A215  = valor da absorbância à 215 nm 

A280  = valor da absorbância à 280 nm 

Através da soma das determinações a) e b) se quantificou a concentração  de lignina  

total da amostra.  

3.4.4 Determinação de holocelulose 

 A determinação de holocelulose [teor de celulose + teor de polioses (ou 

hemiceluloses)] foi realizada em triplicata, segundo a Norma TAPPI T19m-54 adaptada 

para as fibras lignocelulósicas [RAZERA, 2001], como descrito a seguir: 

 Em um erlenmeyer de 1 L foi adicionado cerca de 3,0 g de amostra seca e moída, 

250 mL de água destilada, 1,0 mL de ácido acético glacial (Synth) e 2,5 g de clorito de 

sódio (J.T.Baker). Fechou-se o recipiente com outro erlenmeyer de 250 mL invertido 

sobre o primeiro, sendo o conjunto colocado em um banho termostatizado a 70 ± 2° C.  

A mistura foi mantida sob agitação constante e, após 1 h, foram adicionados mais 

1,0 mL de ácido acético glacial e 2,5 g de clorito de sódio. Esta etapa foi repetida mais 

uma vez, e ao final de 3 h, a mistura foi resfriada abaixo de 10 °C e, em seguida, filtrada 

em um funil de vidro sinterizado, previamente tarado. A holocelulose (sobrenadante) foi 

lavada com água destilada até pH idêntico ao da água utilizada, lavada com metanol e 

seca em estufa a 105 °C, até massa constante.  

   A amostra foi resfriada em dessecador até massa constante. A porcentagem de 

holocelulose foi obtida pela seguinte expressão: 
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100%
2

1 x
m

m
seHolocelulo =                                              (4) 

sendo: 

% Holocelulose  =  porcentagem do teor de holocelulose  

           m1  =  massa(g) de holocelulose seca 

m2  =  massa(g) de amostra  

 Neste processo, a lignina é totalmente eliminada e a amostra final é composta de 

holocelulose, ou seja, celulose e hemiceluloses (ou polioses). 

3.4.5 Determinação do teor de celulose 

Colocou-se 1,0 g de amostra obtida na determinação de holocelulose e 15,0 mL de 

hidróxido de potássio a 24,0 % em um béquer de 100 mL. Após 15 h sob agitação, filtrou-

se a mistura em funil de vidro sinterizado previamente tarado, lavando o precipitado com 

água destilada até a neutralidade. Em seguida lavou-se com ácido acético 1,0 % e por 

último com etanol em excesso. Secou-se a celulose obtida à temperatura ambiente por 48 

h e em estufa à 105 ºC por 30 min. Transferiu-se a celulose para o dessecador e pesou-

se até se obter massa constante. Determinou-se o teor de celulose a partir da seguinte 

expressão: 

100%
2

1 x
m

m
Celulose =                                                   (5) 

sendo: 

%Celulose = porcentagem do teor de celulose 

m1 = massa (g) de celulose seca e m2 = massa (g) de holocelulose seca. 

 

3.4.6 Difração de raios-X 

 As medidas de difração de raios-X foram realizadas em um difratômetro da marca 

RIGAKU Rotaflex modelo RU-200B, utilizando-se um tubo de cobre e filtro de níquel (l 

CuKα =1,5418 Å). As amostras foram colocadas em suporte com as fibras na forma de 

pó. O índice de cristalinidade foi calculado utilizando-se a equação (6) descrita por Buschle-

Diller e Zeronian (Buschle-Diller ,1992):  
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2

11
I

I
I c −=                                                  (6) 

sendo:  

Ic o índice de cristalinidade  

I1 a intensidade de difração mínima, referente à região não cristalina 

I2 a intensidade de difração máxima, referente à região cristalina 

 

 Os índices de cristalinidade foram obtidos pelos valores de intensidade (eixo y) 

observados no gráfico de intensidade x ângulo de difração . 

 As principais características que diferem cada forma polimórfica (região cristalina e 

não cristalina) da celulose, macromolécula que confere cristalinidade às fibras 

lignocelulósicas, são as difrações próximas aos ângulos de Bragg (2θ).  

Assim:  

( )[ ]
100*%

0

00

22

1822

I

II
I cr

−
=                                                (7) 

sendo: 

%ICR : porcentagem de cristalinidade 

I22 : intensidade em 22o (ângulo de Bragg, 2θ) 

I18: intensidade em 18o (ângulo de Bragg, 2θ) 

 

A difração de raios-X foi feita para verificar se o tratamento a que as fibras foram 

submetidas influi na cristalinidade da celulose e suas implicações nas propriedades das 

fibras modificadas.  

3.4.7 Ensaio de Tração 

 Os ensaios de tração das fibras foram realizados em equipamento DMA, modelo 

2980 da TA instruments, nas seguintes condições: 

Método: 1 Newton/ min até 18 Newton 

Modo: controle de força 

Pré-carga: 1 Newton 

Comprimento médio da amostra: 15 mm 
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Garra: Tração para filme e fibra 

33..55  CCaarraacctteerr iizzaaççããoo  ddee  PPrréé--ppooll íímmeerrooss,,  TTeerrmmoorrrrííggiiddooss,,  CCoommppóóssii ttooss  ee  FFiibbrraass    

3.5.1 Espectroscopia na região de infravermelho 

As análises via espectroscopia na região de infravermelho foram realizadas em 

equipamento da marca BOMEM, modelo MB-102. O intervalo considerado foi de 4000 a 

500 cm-1. Preparou-se as pastilhas para análise utilizando-se aproximadamente 1 mg da 

amostra e 100 mg de KBr, sendo ambos previamente secos. As amostras analisadas 

foram: tanino, pré-polímero taninofenólico e o termorrígido taninofenólico. 

3.5.2 Termogravimetria (TG) 

Esta análise foi realizada no equipamento de marca Shimadzu TG, modelo 50 

WSI. Foram utilizadas amostras com massa no intervalo de 6,0 - 8,0 mg, realizando-se 

varreduras no intervalo de 25 - 500oC, com taxa de 10oC/min, sob atmosfera de ar, com 

fluxo de 20 mL/min. As amostras submetidas à análise foram fibra de coco, fibras e 

cargas de Acácia, termorrígido taninofenólico e compósitos desta matriz reforçada com as 

fibras e cargas citadas. 

3.5.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Esta análise foi realizada no equipamento de marca Shimadzu DSC modelo 50. 

Foram utilizadas amostras com massa no intervalo de 8,0 – 10,0 mg, realizando-se 

varreduras no intervalo de 25 - 500oC, com fluxo de calor com taxa de 10oC/min, sob 

atmosfera de ar, com fluxo de 20 mL/min. 

As amostras submetidas à análise foram as mesmas submetidas à 

termogravimetria (TG). 

3.5.4 Ensaio de Resistência Mecânica ao Impacto 

Os ensaios de resistência mecânica ao impacto foram realizados no Departamento 

de Materiais (DEMA) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no laboratório 

sob responsabilidade do professor Elias Hage. A partir dos polímeros termorrígidos 

reforçados (material em forma de placa), obteve-se corpos de prova do tipo Izod sem 

entalhe, segundo a norma ASTM D256, no qual é requerido que no mínimo 5 corpos de 
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prova de cada amostra sejam avaliadas. Estes foram submetidos ao impacto de um 

martelo (com a energia equivalente a 5,5J) que faz parte do equipamento. 

3.5.5 Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

 Para as análises DMA foi utilizado um equipamento da marca TA Instruments, 

modelo 2980, nas seguintes condições: 

Modo: DMA multi-frequência 

Freqüência: 1Hz 

Faixa de temperatura: 28 a 230°C 

Taxa de aquecimento: 2°C/min 

Tipo de garra: 3-point bending 

Modo de solicitação mecânica: flexão 

Através da técnica de DMA, obtém-se curvas, em função da temperatura, do 

modulo dinâmico (E’), modulo da perda (E’’) e amortecimento mecânico ou a fricção 

interna (tan δ = E”/E’) de um material quando sujeitado a uma oscilação dinâmica. Destas 

variáveis, pode-se correlacionar propriedades tais como rigidez e temperatura de 

transição vítrea (Tg), dentre outros parâmetros. [Murayama, 1982] 

A temperatura de transição vítrea Tg é um dado muito importante a respeito das 

propriedades dos polímeros, pois muitas de suas propriedades mecânicas ocorrem na 

vizinhança da Tg. Em particular, já foi descoberto que o coeficiente de expansão térmica 

(α) e a capacidade calorífica(Cp) dos polímeros não cristalinos passam por uma mudança 

abrupta na região de transição vítrea. Por isso, a Tg é uma transição termodinâmica de 

segunda ordem, pois afeta variáveis termodinâmicas secundárias (primeira derivada de 

entalpia H e volume V mudam). 
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∂= 1α                                                                    (9) 

 Muitos polímeros não cristalinos são rígidos, inflexíveis abaixo da temperatura de 

transição vítrea. Nesta região (vítrea), a energia térmica é insuficiente para transpor a 

barreira potencial necessária para os movimentos translacionais e rotacionais dos 
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segmentos da molécula polimérica. Os segmentos da cadeia estão congelados em 

posições fixas. Acima da temperatura de transição os polímeros não cristalinos se tornam 

flexíveis. No caso de polímeros termorrígidos, os segmentos da cadeia não estão 

totalmente congelados em posições fixas e apresentam um certo movimento abaixo da 

temperatura de transição vítrea (Tg). Apesar da estrutura de polímeros fenólicos, por 

exemplo, ser entrecruzada, o entrecruzamento normalmente não é completo, sendo 

possível ocorrer movimentos de segmentos de cadeia entre os pontos de 

entrecruzamento. A cura residual do termorrígido pode ocorrer durante a varredura, sendo 

indicada por um aumento no módulo de armazenamento E’. [Paiva, 2006] 

 A análise de DMA correlaciona a estrutura e as propriedades de sólidos e líquidos 

viscoelásticos por meio de seus módulos dinâmico de elasticidade e de amortecimento. 

Em particular, variações nesses parâmetros são estudadas em função da temperatura e 

frequência aplicada. O método tem grande sensibilidade para detectar mudanças na 

mobilidade de segmentos da cadeia macromolecular e na investigação da estrutura de 

fase e morfologia. Relaxações secundárias no estado vítreo podem ser facilmente 

estudadas bem como processos de relaxações que ocorrem na transição vítrea (Tg). 

Através dessa técnica, avalia-se como o módulo de elasticidade muda em função 

da temperatura para os diversos materiais preparados, assim como, a temperatura de 

transição vítrea para os mesmos, pois o máximo de dissipação de calor por deformação 

unitária ocorre a uma temperatura em que o módulo de perda (E’’) é máximo e, a 1 Hz de 

freqüência, essa temperatura é próxima da temperatura de transição vítrea, determinada 

por outros métodos.  

No caso de materiais do tipo compósito, pode-se avaliar a intensidade de interação 

na interface reforço/matriz, pois o módulo de armazenamento é diretamente proporcional 

a esta intensidade [Pothan, 2003, Wielage, 2003]. Assim, comparando-se as curvas 

obtidas para diferentes compósitos, pode-se avaliar a influência da variação de 

determinados parâmetros (tipo de reforço, proporção em massa, entre outros) sobre as 

intensidades de interação na interface reforço/matriz. 

3.5.6 Absorção de Água 

O estudo da absorção de água de materiais é um experimento muito importante 

quando se visa aplicação em meio aquoso. Dependendo da intensidade com que 

aconteça, a exposição do material à umidade pode levar a perda de estabilidade 
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dimensional e modificações nas propriedades mecânicas (água atua como agente de 

plasticização). Assim, é necessário o estudo de absorção de água em função do tempo. 

Os ensaios de absorção de água foram realizados segundo a norma ASTM D570, 

utilizando-se 3 corpos de prova (72,6 mm; 25,6 mm e 3,2 mm) para cada amostra. As 

amostras foram submetidas à imersão em água até saturação, sendo anotados os 

aumentos de massa dos corpos-de-prova a cada hora nas primeiras 9h, 3 vezes no 

segundo dia, 1 vez por dia ao longo de uma semana e, depois, 1 vez a cada semana, até 

obtenção de massa constante. Assim, obtém-se curvas da capacidade de absorção de 

água do material em função do tempo. Este ensaio, apesar da simplicidade experimental 

envolvida, pode trazer informações importantes, não só no que se refere ao que é obtido 

diretamente, mas também sobre homogeneidade do material, presença de vazios, 

interface fibra/matriz e, no caso de matriz termorrígida, grau de entrecruzamento. Essas 

informações são obtidas através de regressões lineares aplicadas nas curvas de 

absorção de água dos materiais, como será mostrado na parte de Resultados e 

Discussão. 

3.5.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada no equipamento da 

marca ZEISS-LEICA modelo 440; voltagem de aceleração de 20 keV. As amostras foram 

coladas em um porta-amostras com base de alumínio e submetidas a um banho com tinta 

prata e em seguida com um fino recobrimento com ouro. As amostras analisadas por 

MEV foram: fibras de coco extraídas em cicloexano/ etanol tratadas por ultra-som e não 

tratadas, compósitos de matriz tanino-fenol reforçados com estas fibras e os termorrígidos 

taninofenólicos. 
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44  RReessuull ttaaddooss  ee  DDiissccuussssããoo  

44..11  CCaarraacctteerr iizzaaççããoo  ddaa  FFiibbrraa  ddee  CCooccoo  

As fibras de coco tratadas (FCUS) e não-tratadas (FC) por ultra-som foram 

caracterizadas quanto aos componentes majoritários: celulose, hemicelulose e lignina, 

teor de umidade, cinzas, cristalinidade e resistência à tração. O teor dos componentes de 

ambas fibras de coco foi comparado com o das fibras de juta e de coco obtidos da 

literatura (FJ* e FC**, respectivamente) (Tabela 1). As caracterizações foram feitas com 

amostras livres de umidade. 

Tabela 1: Caracterização das fibras de juta (FJ) e de coco: da literatura (FC *), 

tratadas por ultra-som (FC us) e não-tratadas (FC)  

Propriedades FJ* FC** FC FCus 

% Umidade 10-12 8-10 6,7 ± 0,1 5,7 ± 0,3 

% Cinzas 1,0-1,7 1,5-3,0 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 

% Celulose 58-63 36-43 52,5 ± 0,5 49,4 ± 1,4 

% Hemicelulose 20-24 15-25 17,4 ± 1,8 18,0 ± 0,2 

% Lignina Klason  12-15 41-45 44,1 ± 1,2 43,1 ± 3,8 

Cristalinidade 
(%) 

50 - 34 35 

Resistência à 
Tração (MPa) 466 ± 51 131-175 91± 14 108 ± 19 

Alongamento (%)  0,7 15-40 13 ± 3 15 ± 6 

 *Nassar, 1980; Bledski, 1999; Mitra, 1998. 

**Geethamma, 1997; Silva, 2000. 

 

O tratamento com ultra-som não altera a composição química da fibra (% de 

componentes majoritários iguais). O desvio padrão aproxima os valores médios dos 

componentes lignocelulósicos, indicando que o tratamento não leva à degradação destes 

componentes. Estas caracterizações também mostram as diferenças características entre 

as fibras de juta e de coco, como será discutido mais adiante.  
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A figura 19 mostra os difratogramas obtidas nas análises de raios-X das fibras de 

coco tratadas por ultra-som (Fus) e não-tratadas (F), através do qual foi possível calcular a 

cristalinidade das mesmas, como descrito no procedimento experimental (seção 2.4.6). 
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Figura 19. Difratogramas de raios X das fibras de c oco submetidas ao tratamento de 

ultrasom (F us) e sem tratamento (F).  

Pelos valores de cristalinidade obtidos a partir da figura 19 e mostrados na tabela 1, 

nota-se que as fibras tratadas por ultra-som apresentam os mesmos valores que as fibras 

não-tratadas, como já era previsto. O índice de cristalinidade é devido principalmente à 

quantidade de celulose presente na fibra, já que esta é a responsável pela cristalinidade 

observada nas fibras. A tabela 1 mostra a maior proporção de celulose na composição 

das fibras de juta, o que levou também a um maior índice de cristalinidade (50%).  

A figura 20 mostra o perfil das curvas obtidas no ensaio de tração das fibras de coco 

tratadas por ultra-som (Fus) e não-tratadas (F), através da qual obteve-se os valores de 

resistência à tração (MPa) e de alongamento (%). 
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Figura 20. Ensaio de Tração das fibras de coco trat adas por ultra-som (Fus) e não-

tratadas (F). 

 As fibras de coco apresentam baixos valores de resistência à tração quando 

comparadas com os valores de outras fibras lignocelulósicas, como juta e sisal (valores 

médios de 465 e 188 Mpa, respectivamente) [Razera, 2004; Megiatto, 2006], 

provavelmente devido ao maior teor de celulose destas fibras, que devido a sua 

cristalinidade pode aumentar a resistência da fibra. Isso pode ser observado pela 

correlação entre os altos valores de resistência à tração e teor de celulose das fibras de 

juta na tabela 1. 

Em contrapartida, pode-se perceber que as fibras de coco apresentam valores de 

alongamento bem mais altos (10-18%); ao passo que as fibras de juta e de sisal 

apresentam valores médios de alongamento de 1,5%. [Razera, 2004; Megiatto, 2006] 

 Quanto ao efeito de ultra-som, não se observa variação significativa na resistência 

à tração e alongamento das fibras de coco, pois o desvio padrão aproxima os valores 

(Tabela 1).  

A seguir, descreve-se os resultados das caracterizações via espectroscopia na 

região do infravermelho das fibras de coco, assim como, dos compósitos e termorrígidos. 

44..22  EEssppeecctt rroossccooppiiaa  nnaa  rreeggiiããoo  ddoo  IInnff rraavveerrmmeellhhoo  

Os espectros na região do Infravermelho do tanino, pré-polímero taninofenólico e 

termorrígido taninofenólico foram considerados primeiramente, pois os mesmos ajudam a 
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entender o crescimento das cadeias poliméricas na formação dos pré-polímeros, assim 

como, a incorporação do tanino em sua formulação e o entrecruzamento das cadeias para 

obtenção do termorrígido. 

 

Figura 21. Espectro na região de Infravermelho do t anino, do termorrígido e do pré-

polímero taninofenólico.  

Na figura 21, observa-se que todas as amostras apresentaram uma banda na 

região entre 3700 e 3000 cm-1, referente às vibrações do grupo OH. No entanto, esta 

banda é mais alargada no espectro do pré-polímero devido a hidroxi-metilação dos anéis 

fenólicos, que enriquece a estrutura com grupos OH, os quais podem estar envolvidos em 

ligações hidrogênio com diferentes intensidades, o que leva ao alargamento da banda. A 

região de 830 e 750 cm-1 apresenta bandas devido a deformações angulares fora do 

plano referente a –CH presente em anéis unidos via ligações orto-para (o-p) e orto-orto 

(o-o), respectivamente.  (Figuras 22 e 23) A figura 22 mostra o crescimento da cadeia no 

pré-polímero, que ocorre predominantemente via ligações o-o. Já no termorrígido, as duas 

bandas têm intensidades próximas, devido ao entrecruzamento que ocorre 

predominantemente na posição o-p (Figura 23). 
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Figura 22. Esquema de reação referente ao crescimen to da cadeia (formação do 

pré-polímero) que evidencia a predominância de form ação das ligações orto-orto (o-

o). 

  

Figura 23. Representação da reação de cura de resói s (sob catálise ácida) que 

evidencia a predominância de formação das ligações orto-para (o-p) (em destaque) 
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Com relação aos espectros dos compósitos, é importante conhecer algumas das 

bandas de absorção das fibras vegetais, pois elas são incorporadas no espectro dos 

compósitos, uma vez que atuam como agentes de reforço destes. As principais bandas de 

absorção das fibras são provenientes de seus componentes majoritários (celulose, 

hemicelulose e lignina), as quais são mencionadas na tabela 2. 

Tabela 2: Principais atribuições para as bandas de absorção no IV de fibras 

vegetais. [Silverstein; Bassier, 1994]  

Número de onda (cm -1) Atribuições  

3440-3400 Estiramento ou deformação axial de O-H (ligações hidrogênio intra 

e intermoleculares). 

2912-2900 Estiramento da ligação C-H de hidrocarbonetos saturados. 

1730 Deformação axial de C=O. 

1630, 1513, 1427 Estiramento (deformação axial) das ligações C-C do anel 

aromático (lignina). 

1375 Deformação assimétrica e simétrica da ligação C-H em grupos 
metila. 

1250 Deformação angular de O-H. 

1170-1162 Deformação axial assimétrica da ligação C-O-C de grupos 
metoxila (lignina). 

1050-1040 Deformação axial simétrica da ligação C-O-C de grupos metoxila 
(lignina). 

 

A figura 24 mostra as caracterizações via espectroscopia no Infravermelho do 

termorrígido taninofenólico (TT) (50% de tanino), da fibra de coco (FC) e do compósito 

reforçado com fibra de coco (CC) (30% em massa).  
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Figura 24. Espectro na região de Infravermelho do t ermorrígido taninofenólico TT 

(50% de tanino), da fibra de coco (FC) e do compósi to reforçado com fibra de coco 

(CC )(30% em massa).  

No espectro da fibra de coco, destacam-se dois picos de absorção: um em 1730 

cm-1, e o outro na região entre 1162-1170 cm-1, mencionados na tabela 2. Estes picos 

aparecem em menor intensidade no espectro de absorção do compósito reforçado com as 

fibras de coco, devido a menor concentração destas, quando comparadas a fibras 

analisadas individualmente.  

A figura 25 mostra as caracterizações via espectroscopia no Infravermelho do 

termorrígido taninofenólico TT (50% de tanino), da fibra de Acácia (FA) e do compósito 

reforçado com fibra de Acácia (CA) (30% em massa).  
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Figura 25. Espectro na região de Infravermelho do t ermorrígido taninofenólico TT 

(50% de tanino), da fibra de Acácia (FA) e do compó sito reforçado com fibra de 

Acácia (CA) (30% em massa). 

 A absorção em 1630 cm-1 referente à ligação C-C de anel aromático aparece como 

um pico mais acentuado no espectro do termorrígido, assim como, a absorção em 1505-

1515 cm-1 referente ao estiramento da ligação C-C do esqueleto do anel aromático. Esse 

pico no espectro do compósito reforçado com fibras é menos intenso, pois a incorporação 

de fibras no compósito leva a uma diminuição na quantidade de polímero na matriz e, 

conseqüentemente, a uma diminuição na intensidade desse estiramento. O pico em 1730 

cm-1, referente à deformação axial da ligação C=O do espectro da fibra também aparece 

no espectro do compósito.  

 Os pré-polímeros, termorrígidos, fibras e respectivos compósitos foram 

caracterizados por Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) a 

fim de avaliar a estabilidade térmica resultante da mistura entre fibra e pré-polímero, 

assim como a viabilidade comercial dos diversos compósitos com relação a essa 

propriedade. 



 44

44..33  AAnnááll ii ssee  ttéérrmmiiccaa  

As figuras 26 e 27 mostram curvas termogravimétricas para o tanino e para o 

compósito de matriz taninofenólica (proporção do tanino de 50% em massa) reforçado 

com fibras de coco (30% em massa e 3,0 cm de comprimento), respectivamente.  
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Figura 26. Curvas TG e dTG correspondentes ao tanin o, atmosfera de ar (20 

mL/min), razão de aquecimento de 10 oC/min.  

O tanino (Figura 26) embora tenha perda de massa mais acentuada a partir de 

aproximadamente 200oC, também perde massa a temperaturas inferiores a 200oC. O 

grande número de grupos polares presentes no tanino pode levar a retenção de água, 

que levaria a perda de massa observada, devido à vaporização desta. Outros fatores 

podem estar contribuindo para a perda de massa observada a temperaturas inferiores a 

200oC, como a decomposição parcial de açúcares contaminantes do tanino, visto que 

estas macromoléculas estão normalmente associadas com carboidratos (glicose, sucrose, 

entre outros), além de pequenas quantidades de aminoácidos. [Rachwal, 2001] 
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Figura 27. Curva TG e dTG correspondente ao compósi to de matriz taninofenólica 

reforçado com fibras de coco (30% em massa e 3,0 cm  de comprimento), atmosfera 

de ar (20 mL/min), razão de aquecimento de 10 oC/min.  

A perda de massa observada no compósito (Figura 27) até aproximadamente 

100oC é típica de perda de umidade. No compósito, o pico correspondente ao primeiro 

estágio de decomposição aparece em torno de 300oC e deve estar relacionado à fibra, 

evidenciado pela curva de sua decomposição térmica, em que também aparece este pico 

(Figura 28).  
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Figura 28. Curva TG e dTG correspondente à fibra de  coco, atmosfera de ar (20 

mL/min), razão de aquecimento de 10 oC/min. 

Na figura 28, o pico de decomposição da fibra em torno de 300oC está relacionado 

ao início da decomposição de polioses (hemicelulose), seguida de celulose. Em torno de 

350oC, ocorre o início de outra etapa de decomposição, envolvendo ligações da lignina 

(protolignina), com um máximo na curva da derivada primeira em torno de 450oC, quando 

ocorre perda de massa quase total da fibra. [Paiva, 2006] 

Os picos observados na curva dTG do compósito (Figura 27) a 400oC e 450oC 

aproximadamente devem estar relacionados à decomposição térmica da porção fenólica 

do polímero, assim como da lignina presente na fibra. Os picos em 500oC e 580oC 

também são devidos à decomposição dos anéis fenólicos do polímero, como indicado 

pela curva dTG do termorrígido taninofenólico, em que estes picos também estão 

presentes (Figura 29). 
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Figura 29. Curva TG e dTG correspondente ao termorr ígido taninofenolico (50% de 

tanino), atmosfera de ar (20 mL/min), razão de aque cimento de 10 oC/min 

O pico observado na curva dTG do termorrígido (Figura 29) pode estar relacionado 

a um estágio de cura residual que pode ocorrer durante a varredura e que libera 

moléculas de água, cuja volatilização leva à perda de massa. [Paiva, 2006] 

A curva DSC do compósito (Figura 30) mostra dois picos exotérmicos em torno de 

250 e 300oC, os quais devem estar relacionados aos eventos de decomposição 

mencionados anteriormente e que na curva dTG são representados por um máximo em 

torno de 400oC (Figura 27). O largo pico endotérmico observado em torno de 340oC deve 

estar relacionado à vaporização de voláteis liberados nas etapas de decomposição que 

ocorrem a maiores temperaturas. 
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Figura 30. Curva DSC para compósito de matriz tanin ofenolica reforçado com fibras 

de coco (30% em massa e 3,0 cm de comprimento), atm osfera de ar (20 mL/min), 

razão de aquecimento de 10 oC/min.  

 As figuras 31 e 32 se referem aos compósitos reforçados com cargas obtidas da 

casca de Acácia, em proporções de 15 e 30% em massa.  
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Figura 31. Curva TG e dTG correspondente ao compósi to taninofenólico (50% de 

tanino) reforçado com carga de Acácia (15% em massa ), atmosfera de ar (20 

mL/min), razão de aquecimento de 10 oC/min. 



 49

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

20

40

60

80

100
m

as
sa

 (
%

)

Temperatura (oC)

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

 derivada TG

 

Figura 32. Curva TG e dTG correspondente ao compósi to taninofenólico (50% de 

tanino) reforçado com carga de Acácia (30% em massa ), atmosfera de ar (20 

mL/min), razão de aquecimento de 10 oC/min. 

 A incorporação de carga (em proporções de 15 e 30% em massa) no termorrígido 

taninofenólico não altera de forma significativa sua estabilidade térmica. Os picos que 

aparecem na faixa entre 500oC e 600oC são devidos à decomposição da parte fenólica do 

polímero, visto que eles aparecem na curva TG do termorrígido (Figura 29). O início de 

decomposição em torno de 450oC na curva TG do compósito é devido à degradação dos 

anéis fenólicos do tanino (incorporado na formulação da matriz), visto que este pico está 

presente em sua curva TG (Figura 26).  

Os picos observados entre 200 e 300oC podem corresponder a estágios residuais 

de cura que ocorrem durante a varredura. Estes picos também podem ser devidos à 

decomposição da carga de Acácia, que apresenta um pico em 350oC com início de 

decomposição em torno de 250oC, devido à degradação de seus componentes, como 

pode ser visto por sua curva TG na figura 33. 
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Figura 33. Curva TG e dTG correspondente à fibra de  casca de Acácia (50% de 

tanino), atmosfera de ar (20 mL/min), razão de aque cimento de 10 oC/min. 

As curvas DSC dos compósitos reforçados com carga (Figuras 34 e 35) mostram o 

pico em 250oC e 500oC como evento exotérmico. O pico em torno de 400oC aparece 

como evento endotérmico, devido provavelmente à grande quantidade de voláteis 

liberados nas etapas anteriores, o que acaba mascarando o evento exotérmico decorrente 

da decomposição nessa faixa de temperatura. A curva DSC do termorrígido taninofenólico 

(Figura 36) também mostra picos exotérmicos em 250oC e 500oC, sendo que o primeiro 

pode corresponder a etapas de cura residual e o segundo à decomposição térmica do 

polímero.  
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Figura 34. Curva DSC para composito taninofenólico reforçado com cargas de 

Acácia (15% em massa), atmosfera de ar (20 mL/min),  razão de aquecimento de 

10oC/min.   
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Figura 35. Curva DSC para composito taninofenólico reforçado com cargas de 

Acácia (30% em massa), atmosfera de ar (20 mL/min),  razão de aquecimento de 

10oC/min.   
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Figura 36. Curva DSC para termorrígido taninofenóli co (50% de tanino), atmosfera 

de ar (20 mL/min), razão de aquecimento de 10 oC/min.   

As figuras 37 e 38 se referem às curvas TG e DSC do compósito reforçado com 

fibra de Acácia em proporções de 30% em massa.  
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Figura 37. Curva TG e dTG correspondente ao compósi to taninofenolico reforçado 

com fibra de Acácia (30% em massa), atmosfera de ar  (20 mL/min), razão de 

aquecimento de 10 oC/min. 
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Comparando-se com a curva TG dos compósitos reforçados com cargas de Acácia 

(Figuras 34 e 35), nota-se que ambas curvas são bem similares e praticamente não há 

grandes diferenças na estabilidade térmica do compósito, devido à mesma composição 

química do agente de reforço (fibra e carga de Acácia). O pico em torno de 500oC se deve 

à decomposição de anéis fenólicos da matriz termorrígida, como já observado 

anteriormente nas curvas TG dos compósitos reforçados com carga.  Na curva DSC 

desse compósito (Figura 38), percebe-se um pico endotérmico entre 150oC e 200oC, que 

não aparece nas curvas DSC dos compósitos reforçados com carga, e que evidencia a 

maior quantidade de água liberada nessa etapa. Isso mostra que a higroscopicidade do 

compósito é maior, ou seja, quando fibras são utilizadas como reforço nos compósitos, a 

quantidade de água absorvida pelo material é maior e isso leva ao aparecimento de picos 

endotérmicos na faixa de temperatura entre 150 e 200oC.  Os ensaios de absorção de 

água desses compósitos mostram essa maior higroscopicidade dos compósitos, com 

relação aos reforçados com cargas, conforme será discutido posteriormente.  
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Figura 38. Curva DSC para compósito taninofenólico reforçado com fibras de 

Acácia (30% em massa), atmosfera de ar (20 mL/min),  razão de aquecimento de 

10oC/min. 

 Os termorrígidos e compósitos reforçados com fibras foram caracterizados por 

ensaios de impacto, para avaliar o efeito na resistência ao impacto dos termorrígidos 

devido à incorporação de fibras, assim como, comparar a resistência ao impacto dos 

compósitos. 
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44..44  RReessiissttêênncciiaa  aaoo  IImmppaaccttoo  

Em trabalho desenvolvido anteriormente a este [Tanaka, 2001] foi avaliada a 

influência das fibras de juta como agente de reforço em matrizes fenólicas (compósito 

fenólico) e atuação da lignina como substituinte parcial do fenol na formulação do 

compósito (compósito lignofenólico). Assim, foram obtidos resultados de resistência ao 

impacto Izod do termorrígido fenólico (TF) e dos compósitos fenólico (CF) e lignofenólico 

(CL) (40% de lignina) reforçados com fibras de juta (30% em massa e 3,0 cm de 

comprimento). Os compósitos taninofenólicos (40% de tanino) reforçados com fibras de 

juta (CTJ) e coco (CTC) (ambos com 30 % em massa e 3,0 cm de comprimento) também 

foram obtidos em trabalho anterior. [Barbosa, 2004] A figura 39 mostra os valores de 

resistência ao impacto do termorrígido e dos compósitos mencionados. 
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Figura 39. Valores médios e respectivos desvios-pad rão da resistência ao impacto 

do termorrígido fenólico(TF), e dos compósitos fenó lico (CFJ) e lignofenólico (CLJ) 

reforçados com fibras de juta, e compósitos taninof enólico reforçados com fibras 

de juta (CTJ)  e fibras de coco (CTC). 

A resistência ao impacto observada no compósito fenólico (CFJ) mostra a atuação 

das fibras de juta como agente de reforço do termorrígido fenólico (TF), já que a 

resistência ao impacto varia de 13 ± 1 para 73 ± 6 (Figura 39). Nota-se também um 

aumento significativo da resistência ao impacto do compósito taninofenólico (CTJ) em 

relação aos compósitos fenólicos (CFJ) e lignofenólicos (CLJ ). Desse modo, quando 

tanino é incorporado à formulação da matriz, leva a compósitos com melhor desempenho 

mecânico com relação àqueles em que lignina é utilizada como substituta parcial do fenol.  
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O valor de resistência ao impacto obtido para o compósito taninofenólico reforçado 

com fibra de juta (CTJ) mostra a atuação superior desta com relação à fibra de coco como 

agente de reforço da matriz taninofenólica. A maior proporção de celulose da fibra de juta, 

observada na tabela 1, proporciona uma resistência mecânica superior, devido à 

cristalinidade presente nos domínios da celulose, o que parece se refletir na resistência 

ao impacto do compósito reforçado por esta fibra. 

No presente trabalho, foram realizados ensaios de Impacto Izod para os compósitos 

taninofenólicos (50% de tanino) reforçados com fibras de coco (30% em massa), 

analisando-se a influência da variação do comprimento da fibra de coco (3,0-6,0 cm) no 

desempenho mecânico do compósito. A figura 40 mostra a média dos valores de 

resistência ao impacto com seus respectivos desvios padrão.  
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Figura 40. Valores médios e respectivos desvios da resistência mecânica dos 

compósitos taninofenólicos reforçados com fibras de  coco de diferentes 

comprimentos em proporções de 30% em massa. 

A partir da figura 40, se tem uma indicação que a variação de energia, resultante da 

variação do comprimento das fibras, requerida para a quebra dos compósitos não é tão 

considerável, visto que trabalhos com outras fibras (sisal) levaram a diferenças mais 

notáveis (ordem de aproximadamente 50 J/m). [Megiatto, 2006] Assim, provavelmente 

não há um comprimento preferencial para as fibras de coco quando é feito o 

processamento dos compósitos. 
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Avaliou-se também a influência da proporção em massa das fibras de coco (30-

70%) na resistência ao impacto dos compósitos de matriz taninofenólica (50 % de tanino). 

O comprimento das fibras utilizado foi de 3,0 cm, devido a maior facilidade de 

processamento para fibras curtas. A figura 41 mostra a média dos valores de resistência 

ao impacto dos compósitos com seus respectivos desvios padrão.  
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Figura 41. Valores médios e respectivos desvios da resistência mecânica dos 

compósitos reforçados com fibras de coco (3,0 cm de  comprimento) com diferentes 

proporções em massa. 

A figura 41 mostra que o aumento da proporção de fibras no compósito até 60% 

leva a uma tendência de aumento na resistência ao impacto, embora os desvios 

aproximem alguns valores. Observa-se que, embora 60% em massa de fibras leve a uma 

maior resistência ao impacto, leva também a um material mais heterogêneo, conforme 

indicado pelo desvio padrão. A maior proporção de fibras torna mais difícil uma 

distribuição homogênea pela matriz. Desse modo, a região da interface começa a ficar 

comprometida, visto que fica mais difícil a impregnação das fibras pelo pré-polímero 

devido à grande quantidade de fibra a ser incorporada no compósito. Provavelmente por 

este motivo é que o aumento da proporção em massa de fibras a partir de 60% leva a 

compósitos com menor resistência ao impacto.  

Uma quantidade considerável de fibras no compósito faz com que as fibras sejam 

capazes de transferir a carga entre si levando a materiais com alta resistência mecânica. 
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No entanto, quando a proporção em massa de fibras fica muito alta, começa a ocorrer 

aglomeração de fibras e a transferência de esforço fica prejudicada. Isso é observado 

para compósitos de matriz taninofenólica reforçados com fibras de coco, quando a 

proporção em massa dessas fibras é igual a 70% no compósito. [Jacob, 2004] 

O compósito reforçado com 60% de fibras foi submetido a uma força de 16 ton, 

diferentemente dos outros compósitos (submetidos a uma pressão de 10 ton), pois devido 

ao alto teor de fibra, houve dificuldade no fechamento do molde quando 10 ton foram 

utilizadas. Posteriormente, fez-se o processamento do compósito reforçado com 50% de 

fibra a uma pressão de 16 ton, para avaliar se o efeito desse parâmetro nos resultados de 

resistência ao impacto é tão considerável quanto em outros compósitos.[Megiatto, 2006] 
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Figura 42. Valores médios e respectivos desvios da resistência mecânica dos 

compósitos taninofenólicos reforçados com fibras de  coco (50% em massa) 

submetido a diferentes pressões durante o processo de moldagem. 

 Percebe-se que, com relação à pressão submetida durante o processo de 

moldagem, quando a temperatura do molde durante o ciclo de cura chega a 40oC, os 

valores de resistência ao impacto de compósitos taninofenólicos reforçados com fibras de 

coco não diferem muito entre si, visto que o desvio padrão faz com que os valores se 

aproximem, embora se observe uma tendência de aumento. 

A figura 43 mostra os resultados de ensaio ao impacto obtidos para os compósitos 

reforçados com fibras tratadas por ultra-som (Fus) e as não-tratadas (F). Os ensaios de 
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impacto também foram feitos para os compósitos reforçados com fibras tratadas por ultra-

som e sem prévia extração em cicloexano/etanol (Fn). 
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Figura 43. Valores médios e respectivos desvios da resistência mecânica do 

compósito taninofenólico (50% de tanino) reforçado com fibras de coco (30 % em 

massa e 3,0 cm de comprimento) tratadas: por ultra- som (Fus), as não-tratadas (F) e 

fibras tratadas por ultra-som sem prévia extração e m cicloexano/etanol (Fusn) 

A figura 43 mostra que tanto as fibras tratadas por ultra-som quanto as não-tratadas 

(Fus e F) levam a compósitos com aproximadamente os mesmos valores de resistência ao 

impacto. Assim, com relação à resistência mecânica, o tratamento de ultra-som das fibras 

de coco não introduziu nenhuma diferença nos compósitos de matriz taninofenólica. Com 

relação às fibras tratadas por ultra-som, a não-extração dessas fibras em cicloexano-

etanol (Fusn) leva a compósitos com valores de resistência ao impacto tendendo à 

diminuição, quando se compara com os compósitos reforçados com fibras extraídas em 

cicloexano-etanol (Fus). Assim, percebe-se que a não-extração em cicloexano-etanol das 

fibras pode influir negativamente no desempenho mecânico dos compósitos, mesmo com 

tratamento de ultra-som. A potência utilizada no ultra-som (12 W) talvez não tenha sido 

suficiente para remover as partículas inorgânicas e orgânicas presentes na superfície da 

fibra, o que pode comprometer as interações fibra/matriz na interface e, 

conseqüentemente, as propriedades do compósito. Assim, o ultra-som não mostra 

potencial para substituir o pré-tratamento de extração em cicloexano-etanol, mas isso não 

implica que esse tratamento não possa ser utilizado complementarmente ao anterior. 
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A figura 44 mostra os resultados de ensaio ao impacto dos compósitos 

taninofenólicos reforçados com cargas de Acácia em proporções de 15 e 30% em massa, 

fibras de Acácia e de coco (30% em massa). O compósito reforçado com fibras de Acácia 

(CA) não apresentou um aumento considerável de resistência ao impacto com relação ao 

compósito reforçado com cargas de Acácia (CAc30). Ainda, apresentou valores de 

resistência ao impacto menores que do compósito reforçado com fibras de coco (CC), 

indicando uma menor eficiência das fibras de Acácia como agente de reforço. No 

desfibramento das cascas de Acácia, não foi possível obter fibras longas como é obtido 

no desfibramento de outras cascas e plantas (coco, juta, etc.). As fibras apresentaram 

uma variedade de comprimentos entre 1,0 e 4,0 cm, sendo o valor médio de comprimento 

menor que 3,0 cm. Esses fatores prejudicaram a utilização dessas fibras como reforço 

nestas matrizes. 

Na preparação de compósitos com alto desempenho, um dos parâmetros de 

fundamental importância é a chamada razão de aspecto. A razão de aspecto estabelece 

uma relação entre comprimento (L) e o diâmetro (d) das fibras de acordo com a 

expressão 10. 

Razão de aspecto
d

L=                                                 (10) 

 

Em princípio, compósitos reforçados com fibras de alta razão de aspecto 

apresentam desempenho mecânico superior aos reforçados com fibras de menor razão 

de aspecto. Considerando fibras com diâmetro constante, o maior comprimento destas 

leva a uma maior área de contato com a matriz, o que possibilita uma maior interação 

entre ambos. Esta maior interação entre fibra e matriz na interface desses compósitos faz 

com que uma maior fração da carga aplicada na matriz seja transferida para a fibra. 

[Chawla, 1998] Os compósitos reforçados com fibras de Acácia devem ter apresentado 

baixos valores de resistência ao impacto, com relação aos reforçados com fibras de coco, 

devido, pelo menos em parte, à menor razão de aspecto dessas fibras. Destaca-se que, 

no presente trabalho, não foi feito o cálculo da razão de aspecto, principalmente devido à 

heterogeneidade do material de reforço, inclusive no que se refere à definição do que 

seria exatamente o “diâmetro” das fibras utilizadas. 
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Figura 44. Valores médios e respectivos desvios-pad rão da resistência ao impacto 

do termorrígido taninofenólico (TT), e dos compósit os taninofenólico reforçados 

com cargas de Acácia em proporções de 15 e 30 % em massa (CAc15 e CAc30, 

respectivamente), fibras de Acácia (CA) e fibras de  coco (CTC).  

 Os compósitos foram caracterizados com relação à Análise Dinâmico-Mecânica 

(DMA), a fim de avaliar a intensidade da transferência de esforço na interface desses 

materiais, resultante da variação de alguns parâmetros, como tipo de reforço e sua 

proporção em massa, dentre outros. 

44..55    AAnnááll iissee  DDiinnââmmiiccoo  MMeeccâânniiccaa  

As figuras 45-46 mostram as curvas DMA dos compósitos taninofenólicos 

reforçados com diferentes proporções de fibra de coco (30-70% em massa). 



 61

0 50 100 150 200 250
0

500

1000

1500

2000

2500
 CTC 30
 CTC 40
 CTC 50
 CTC 60
 CTC 70
 TT

M
ód

ul
o 

de
 A

rm
az

en
am

en
to

 (
M

P
A

)

Temperatura (oC)
 

Figura 45. Módulo de Armazenamento de termorrígidos  (TT) compósitos 

taninofenolicos reforçados com fibras de coco em di ferentes proporções (30-70% 

em massa) 

 Na figura 45, percebe-se que o módulo de armazenamento E’ do compósito 

reforçado com 30% de fibras é maior que o termorrígido. Do mesmo modo, nas curvas 

referentes aos compósitos, observa-se que o aumento da proporção de fibras leva a um 

aumento nos módulos de armazenamento E’ desses materiais. [Ray, 2002] Este aumento 

no módulo E’ é proveniente do reforço incorporado pelas fibras, os quais permitem uma 

transferência de esforço mais eficiente na interface fibra/matriz dos compósitos 

taninofenolicos, conforme aumenta a porcentagem de fibras de coco.  

 A diminuição do módulo de armazenamento a partir de 200oC pode estar 

relacionada ao início da degradação das fibras, assim como, à transição vítrea (Tg) da 

matriz, ou seja, transição do polímero termorrígido para material mais flexível, evidenciada 

pelo valor máximo dos módulos de perda E’’ dos compósitos e do termorrígido (Figuras 46 

a e b). Deve-se destacar que, embora se trate de matriz termorrígida, é possível se 

detectar Tg relacionada à movimentação de segmentos existentes entre os pontos de 

entrecruzamento, o que ocorre quando o entrecruzamento não está presente em toda 

extensão possível. Esta diminuição também pode estar relacionada ao início da 

degradação das fibras de coco. 
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Figura 46. Módulo de Perda (b) do termorrígido e (a ) dos compósitos 

taninofenólicos reforçados com fibras de coco em di ferentes proporções (30-70% 

em massa) 

 A figura 46a mostra que a incorporação e aumento do teor de fibra no termorrígido 

levam a um aumento do módulo de perda E’’, indicando aumento de dissipação de calor. 

[Geethamma, 2005] A presença de fibras no sistema restringe a mobilidade das cadeias 

poliméricas próximas às fibras, o que faz com que a transição vítrea da matriz ocorra em 

uma ampla faixa de temperatura. Isso pode ser observado pela presença de bandas 

largas a partir de 125oC nas curvas de módulo de perda E’’ dos compósitos [Razera, 

2006]. 

 As figuras 47-48 mostram o ensaio dinâmico-mecânico do termorrígido TT, dos 

compósitos reforçados com fibras de coco CTC, cargas de Acácia CAc e fibras de Acácia 

CA, em proporções de 30% em massa. 
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Figura 47. Módulo de Armazenamento  b) do termorrígido (TT) e dos compósitos 

taninofenólicos reforçados com: a) fibras de coco ( CTC), fibras de Acácia(CA) e 

cargas de Acácia (CA c ).  

A figura 47 mostra que o módulo de armazenamento dos compósitos é maior que 

o do termorrígido, devido à incorporação das fibras que leva a uma transferência de 

esforço mais eficiente na interface fibra/matriz desses compósitos. Isso pode ser 

observado pelas figuras de MEV na região da interface dos compósitos (fibras 

inteiramente circundadas pela matriz), conforme será mostrado posteriormente. 

O compósito reforçado com cargas de Acácia apresenta valores de módulo de 

armazenamento maiores que os do compósito reforçado com fibras de coco e fibras de 

Acácia. A forma do reforço particulado ajuda na sua impregnação pelo pré-polímero, 

levando a uma melhor adesão na interface reforço/matriz e, provavelmente, a uma melhor 

transferência de esforço entre a carga e a matriz.  

Os compósitos reforçados com fibras de Acácia apresentam módulos de 

armazenamento menores que os compósitos reforçados com fibras de coco, o que indica 

um material menos rígido, já que o módulo de armazenamento E’ reflete principalmente a 

rigidez de um material. [Trindade, 2005] Esse baixo módulo de armazenamento pode 

estar relacionado ao baixo valor da relação comprimento/diâmetro (razão de aspecto) da 

fibra de Acácia, que influi negativamente nas propriedades mecânicas desse compósito, 
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no que diz respeito aos módulos de elasticidade. [Raj et al., 1992] A figura 48 mostra os 

módulos de perda do termorrígido e dos compósitos. 
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Figura 48. Módulo de Perda b) do termorrígido (TT) e dos compósitos 

taninofenólicos reforçados com: a) fibras de coco ( CTC), fibras de Acácia(CA) e 

cargas de Acácia (CA c ).  

 A figura 48 mostra que a incorporação de fibra de Acácia no termorrígido não leva 

a um aumento significativo do valor máximo do módulo de perda E’’, como ocorre com o 

compósito em que fibra de coco atua como reforço. Compósitos com alta adesão na 

interface apresentam transferência de esforço mais eficiente entre fibra e matriz e menor 

dissipação de energia, o que é refletido por baixos valores de E’’. [Trindade, 2005] Isso 

mostra que embora as fibras de Acácia não levem a um compósito mais rígido, a interface 

de seus compósitos apresentam boa adesão. 

O menor alargamento da banda nesse valor máximo de E’’ nos compósitos 

reforçados fibras de Acácia indica que estas não restringem o movimento das cadeias 

poliméricas da matriz do mesmo modo que as fibras de coco, devido à sua menor razão 

de aspecto.  
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 As figuras 49-50 mostram as curvas DMA dos compósitos taninofenólicos 

reforçados com fibras de coco tratadas e não-tratadas por ultra-som (Fus e F, 

respectivamente). 
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Figura 49. Módulo de Armazenamento dos compósitos t aninofenólicos reforçados 

com fibras de coco tratadas e não-tratadas por ultr a-som (F us e F, respectivamente). 

A figura 49 mostra que o módulo de armazenamento do compósito reforçado com 

fibras tratadas por ultra-som (Fus) é menor que o do compósito reforçado com fibras não 

tratadas (F), o que indica a menor rigidez das cadeias poliméricas no compósito com 

fibras tratadas. O tratamento de ultra-som pode ter aumentado a higroscopicidade das 

fibras, por exemplo devido à eliminação de material de baixa polaridade que pode estar 

presente na superfície das fibras (como ceras), levando a uma maior quantidade de água 

em sua superfície, o que faz com que as camadas de cadeias que estão em contato com 

as fibras tenham menor rigidez, devido à atuação plasticizante da água. A figura 50 

mostra os gráficos de módulo de perda E’’ dos compósitos. 
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Figura 50. Módulo de perda dos compósitos taninofen ólicos reforçados com fibras 

de coco tratadas e não-tratadas por ultra-som (F us e F, respectivamente).  

Estudos mostraram que quanto maior a dissipação de energia nas interfaces, mais 

fraca é a adesão na interface. [Dong, 1993] Geethamma et al. (2002) também chegaram a 

resultados que indicavam que compósitos com alta adesão na interface tendem a dissipar 

mais energia que aqueles com baixa adesão na interface. A figura 50 mostra uma menor 

dissipação de energia nos compósitos reforçados com fibras tratadas, o que indica uma 

interface com alta adesão. Assim, o tratamento de ultra-som das fibras de coco deve 

melhorar a impregnação destas pelo pré-polímero, levando a compósitos com maior 

adesão na interface fibra/matriz. Os ensaios de absorção de água confirmam estes 

resultados, como será mostrado posteriormente. 

A análise da interface dos compósitos é muito importante para avaliação das 

propriedades dos mesmos. O ensaio de absorção de água fornece muitas informações 

sobre a interface reforço/matriz dos diversos compósitos, principalmente sobre a 

intensidade de adesão que está ocorrendo na interface destes. 

44..66  AAbbssoorrççããoo  ddee  ÁÁgguuaa  

A figura 51 mostra a absorção de água dos compósitos (com 30% em massa e 

comprimentos de fibra diversificados) obtidos. Destaca-se que este ensaio foi feito 

considerando amostras sem proteção lateral e imersas em água, a fim de simular as 

condições mais agressivas que o material poderia ser submetido quando em aplicação. 
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Figura 51. Ensaio de absorção de água dos compósito s taninofenólicos reforçados 

com fibras (30% em massa) de comprimentos variados 

A figura 51 mostra uma tendência de aumento na absorção de umidade conforme 

se aumenta o comprimento da fibra misturada ao pré-polímero, embora os valores 

encontrados para o compósito reforçado com as fibras de 3,0 cm de comprimento estejam 

bem próximos dos valores encontrados para o compósito reforçado com fibras de 6,0 cm, 

o que, em princípio, não é esperado.  

A figura 52 mostra a absorção de água dos compósitos taninofenólicos reforçados 

com diferentes proporções de fibra de coco (30-70%).  
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Figura 52. Ensaio de absorção de água de compósitos  taninofenolicos reforçados 

com fibras de coco de 3,0 cm de comprimento em prop orções de 30-70% em massa. 

Seria esperado nos ensaios de absorção de água que o aumento da quantidade de 

fibra no compósito levaria a um aumento na capacidade de absorção de água, devido a 

maior higroscopicidade do material resultante. No entanto, comparando-se as curvas da 

figura 52, observa-se que a absorção de água não foi influenciada pela quantidade de 

fibras, pois o seu aumento não foi proporcional ao aumento da porcentagem de fibras no 

compósito.   

 O ensaio de absorção de água também foi realizado para compósitos com fibras 

(30% em massa e 3,0 cm de comprimento) submetidas ao tratamento de ultra-som 

(Figura 53), a fim de analisar um possível efeito do tratamento sobre os feixes de fibras, 

principalmente na separação destes. 
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Figura 53. Ensaio de absorção de água dos compósito s taninofenólicos reforçados 

com fibras (30% em massa e 3,0 cm de comprimento) s ubmetidas ao ultra-som, 

extraídas e não extraídas (Fus  e Fusn, respectivamente) e não submetidas ao ultra-

som e extraídas (F). 

A figura 53 mostra que, em fibras tratadas por ultra-som, a extração e não-extração 

dessas fibras em cicloexano-etanol não leva a diferenças na capacidade de absorção de 

água desses compósitos.  

Por outro lado, no caso de fibras extraídas em cicloexano-etanol, o tratamento de 

ultra-som dessas fibras leva a compósitos com menor capacidade de absorção de água 

com relação aos compósitos em que as fibras não foram tratadas por ultra-som, uma 

característica desejável para materiais quando se visa aplicação em meios líquidos. O 

tratamento de ultra-som pode ter levado a uma maior separação de fibras, o que, por sua 

vez, permite melhor impregnação das fibras pela resina e deixa um menor número de 

vazios na interface fibra/matriz. Assim, se tem menor quantidade de locais em que as 

moléculas de água podem se acomodar.  

A figura 54 mostra a curva obtida dos ensaios de absorção de água dos 

compósitos reforçados com cargas e fibras de Acácia. 
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Figura 54. Ensaio de absorção de água dos compósito s taninofenólicos reforçados 

com cargas de Acácia (15 e 30% em massa) e fibras d e Acácia (30% em massa). 

O aumento da proporção em massa da carga (15 para 30%) no termorrígido leva 

ao aumento da capacidade de absorção de água dos compósitos, devido provavelmente a 

maior proporção de componentes com grupos polares em sua composição química, 

evidenciando sua natureza hidrofílica.  

Quando a matriz termorrígida é reforçada com fibras, ela apresenta uma 

capacidade de absorção de água maior que a matriz reforçada com cargas. O compósito 

reforçado com fibras de Acácia, por exemplo, possui a mesma quantidade de reforço na 

matriz (30% em massa) que o compósito reforçado com cargas de Acácia, e apresenta 

uma maior capacidade de absorção de água. Estes compósitos apresentam baixos 

valores de absorção de água com relação aos compósitos reforçados com fibras, visto 

que a impregnação com cargas é mais eficiente, devido à forma deste reforço 

(particulado). Isso pode ser observado pelas figuras de MEV (mostrado posteriormente) 

destes compósitos, nas quais não é possível observar interface carga/matriz devido à alta 

homogeneidade alcançada nesses compósitos. 

A análise do mecanismo de difusão foi baseada na teoria de Fick. Em polímeros 

reforçados com fibras vegetais, a natureza hidrofílica destas fibras (principalmente 

conseqüência das hidroxilas presentes na celulose, hemicelulose e lignina) aumenta a 

capacidade de absorção de água do material, quando comparado com o polímero, 
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isoladamente. Estudos realizados com compósitos reforçados com fibras vegetais 

mostraram que o modelo de difusão Fickiano é válido para o estudo de difusão de água 

nestes materiais [Pothan, 2004]. 

A penetração de umidade em materiais compósitos é conduzida por diferentes 

mecanismos, mas o principal consiste no de difusão. Além deste, um mecanismo de 

capilaridade pode envolver o fluxo de água para a interface fibra-matriz, além de 

transporte de água para vazios, microfendas gerados durante o processamento do 

material. O efeito total observado é conseqüência destes fatores e pode ser discutido 

considerando o modelo de difusão. [Espert, 2004] 

A forma da curva de absorção definida por equação (10) pode ser usada para 

avaliar se o material segue o modelo fickiano: 

nt kt
M

M =
∞

                                                                     (10) 

tM : conteúdo de água a um tempo t; ∞M corresponde ao conteúdo de água no 

equilíbrio; k e n correspondem a constantes.  

A equação (3) em escala logarítmica torna-se 

tnk
M

M t logloglog +=








∞

                                            (11) 

Substituindo-se os dados experimentais obtidos das curvas de absorção de água na 

equação (4), 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. Um 

valor de n próximo de 0,5 é indicativo de que a difusão segue o modelo de Fick. O valor 

de k fornece informações sobre a afinidade entre o material e as moléculas de água. 

Quanto maior o valor de k, mais forte são as interações com as moléculas de água. 

[Pothan, 2004]  

Outro parâmetro muito importante está relacionado à cinética de difusão das 

moléculas de água. No caso de compósitos, ela é governada, majoritariamente, pela 

velocidade de formação e quebra de ligações hidrogênio entre estas, a matriz polimérica e 

as fibras vegetais. As moléculas de água tendem a formar fortes interações com grupos 

polares, principalmente grupos hidroxila presentes nos componentes lignocelulósicos das 

fibras vegetais (celulose, hemicelulose e lignina), conforme já dito anteriormente. [Pothan, 

2004] 
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A velocidade de difusão das moléculas de água no interior dos compósitos pode ser 

associada ao coeficiente de difusão (D). Para tempos da ordem de 5,0≤
∞M

M t , a equação 

12  pode ser considerada, a partir da qual o coeficiente de difusão (D) pode ser obtido. 

5,0
5,0

4
t

D

LM

M t 






=
∞ π

                                         (12) 

Plotando-se 
∞M

M t X
L

t 5,0

, pode-se obter D a partir da inclinação da reta. O coeficiente 

de difusão D reflete a habilidade das moléculas de água se moverem no interior do 

material. Mostram-se, a seguir, as curvas obtidas e respectivas tabelas com valores de k, 

n e D calculados. 

A figura 55 mostra as regressões lineares feitas para os compósitos reforçados com 

diferentes comprimentos de fibra. 

Figura 55. Regressão linear dos resultados de absor ção de água referentes aos 

compósitos taninofenolicos (50% de tanino) reforçad os com fibras de coco (30% em 

massa) de diferentes comprimentos, para determinaçã o: a) dos regimes de difusão 

e b) do coeficiente de difusão.  

A tabela 3 mostra os dados de regimes de difusão e coeficiente de difusão, obtidos 

a partir dos gráficos de regressão linear. Os valores de n próximos a 0,5 indicam que o 

mecanismo de difusão desses compósitos segue regime fickiano e os gráficos de 
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∞M

M t x 5,0t  desses compósitos mostram curvas lineares, o que também indica que o regime 

de difusão se aproxima do fickiano. 

Tabela 3−−−− Valores de k, n e D obtidos para os compósitos tan inofenolicos (50% de 

tanino) reforçados com diferentes comprimentos de f ibra de coco (3,0- 6,0 cm). 

Comprimento da fibra (cm)  k n D (mm 2/h) x 10 2 

3,0 0,5 0,2 6,8 

4,0 0,4 0,3 9,7 

5,0 0,4 0,4 9,5 

6,0 0,3 0,4 7,3 

 

Pode-se perceber pela tabela 3 que o aumento do comprimento da fibra de coco 

no processamento do compósito levou a valores menores de k, ou seja, diminuiu as 

possibilidades de interação entre a água e os componentes do compósito. Isso pode 

indicar que o aumento do comprimento da fibra não comprometeu a impregnação da fibra 

pelo pré-polímero, levando a interfaces com boa adesão no compósito. Considerando que 

as moléculas de água podem ser difundidas para o interior do compósito através da 

interface fibra-matriz, uma forte adesão na interface promove uma maior proteção da fibra 

pela matriz, diminuindo a higroscopicidade do material. Como o valor de k se refere à 

afinidade entre o material e as moléculas de água, uma maior proteção das fibras pela 

matriz diminui as possibilidades de interação entre o compósito e a água e leva a 

menores valores de k. 

Com relação ao coeficiente de difusão D, nota-se uma diminuição do seu valor a 

partir das fibras de 4,0 cm. Quanto maior o comprimento de fibras, menor é a quantidade 

de pontas de fibras no compósito (pontos de descontinuidade), que significam menor 

número de sítios disponíveis para alojar água, o que acaba dificultando sua difusão. 

[Silva, 2006] Por outro lado, fibras mais longas podem levar a interações com água via 

ligações hidrogênio em maior extensão, o que retarda a movimentação de moléculas de 

água, diminuindo o valor de D. 

A figura 56 mostra a influência da proporção de fibra na absorção de água dos 

compósitos taninofenólicos reforçados com fibras de 3,0 cm de comprimento. 
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Figura 56. Regressão linear dos resultados de absor ção de água referentes aos 

compósitos taninofenolicos (50% de tanino) reforçad os com fibras de coco (3,0 cm 

de comprimento) com diferentes proporções em massa para determinação: a) dos 

regimes de difusão e b) do coeficiente de difusão. 

A tabela 4 mostra os dados de regimes de difusão e coeficiente de difusão, obtidos 

a partir dos gráficos de regressão linear. Os gráficos de 
∞M

M t x 5,0t  desses compósitos 

mostram curvas lineares, o que indica que o regime de difusão é fickiano. 

Tabela 4−−−− Valores de k, n e D obtidos para os compósitos tan inofenolicos (50% de 

tanino) reforçados com fibras de coco de 3,0 cm de comprimento e diferentes 

proporções em massa (30-70 %). 

Proporção das fibras (%) k n D (mm 2/h) x 10 2 

30 0,5 0,2 5,5 

40 0,4 0,4 9,6 

50 0,4 0,3 4,7 

60 0,3 0,3 3,1 

70 0,3 0,3 4,2 
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Na tabela 4, observa-se que o aumento da proporção de fibra nos compósitos leva a 

valores de k menores, ou seja, a afinidade entre a água e o compósito fica cada vez mais 

fraca. Isso indica que as fibras estão sendo bem protegidas pela matriz, e que a 

impregnação da fibra pelo pré-polímero não é prejudicada pelo aumento do teor de fibra. 

Os valores de D mostram que não existe correlação entre a porcentagem da fibra utilizada 

e a difusão de água. Nessa tabela, destaca-se o valor do coeficiente de difusão (D) do 

compósito reforçado com 60 % em massa de fibra, que sendo o menor valor, indica neste 

compósito uma menor habilidade de penetração das moléculas de água através da 

interface fibra-matriz e, desse modo, uma maior resistência à umidade. 

Estudou-se a difusão para os compósitos com fibras (30% em massa e 3,0 cm de 

comprimento) submetidas ao tratamento de ultra-som (Figura 57), a fim de analisar a sua 

influência na capacidade de absorção de água. 
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Figura 57. Regressão linear dos resultados de absor ção de água, referentes aos 

compósitos taninofenolicos (50% de tanino) reforçad os com fibras de coco (3,0 cm 

de comprimento e 30 % em massa) tratadas e não-trat adas por ultra-som, para 

determinação: a) dos regimes de difusão e b) do coe ficiente de difusão. 

A tabela 5 mostra os dados de regimes de difusão e coeficiente de difusão, obtidos 

a partir dos gráficos de regressão linear. Os gráficos de 
∞M

M t x 5,0t  desses compósitos 

mostram curvas lineares, o que indica que o regime de difusão pode ser considerado 

como fickiano. 
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Tabela 5−−−− Valores de k, n e D obtidos para os compósitos tan inofenolicos (50% de 

tanino) reforçados com fibras de coco tratadas e nã o-tratadas por ultra-som  

Compósito reforçado 

 com fibras: 

k n D (mm 2/h) x 10 2 

Não-tratadas 0,5 0,2 6,8 

Tratadas por ultra-som 0,6 0,2 1,9 

 

As interações entre as moléculas de água e os componentes lignocelulósicos da 

fibra ficam mais fortes, quando esta é submetida ao tratamento de ultra-som, evidenciado 

pelo aumento do valor de k. Isso mostra que as fibras tratadas apresentam uma maior 

afinidade com a água que as fibras não tratadas.  

O coeficiente de difusão de compósitos reforçados com fibras tratadas é bem 

menor que o dos compósitos reforçados com fibras não-tratadas. Ou seja, as moléculas 

de água têm menor habilidade de se moverem no interior do material quando as fibras 

são submetidas ao tratamento de ultra-som. Para que isso ocorra, material de baixa 

polaridade pode ter sido eliminado pelo tratamento de ultra-som, aumentando a afinidade 

entre a superfície da fibra e a água, o que retarda a movimentação desta última e, 

conseqüentemente, de D. 

Outra possibilidade é que esse tratamento pode ter introduzido irregularidades na 

superfície da fibra, melhorando a impregnação pelo pré-polímero e aumentando de tal 

forma a adesão na interface fibra/matriz, que sobraria menos espaços vazios para as 

moléculas de água se difundirem no compósito através da interface. O gráfico do módulo 

de perda E’’ do compósito reforçado com fibras tratadas por ultra-som confirma a 

presença de uma interface com alta adesão. Assim, o tratamento de ultra-som das fibras 

de coco levou a uma interface fibra/matriz melhor no compósito de matriz taninofenólica. 

A figura 58 mostra dados referentes à difusão dos compósitos reforçados com fibras 

e cargas de Acácia. 
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Figura 58. Regressão linear dos resultados de absor ção de água, referentes aos 

compósitos taninofenolicos (50% de tanino) reforçad os com cargas de Acácia (15 e 

30% em massa) e fibras de Acácia (30% em massa) par a determinação: a) dos 

regimes de difusão e b) do coeficiente de difusão.  

A partir dos gráficos da figura 58, obteve-se os valores de k, n e D (Tabela 6). Os 

valores de n iguais a 0,5 indicam que o mecanismo de difusão desses compósitos segue 

regime fickiano e os baixos valores de k indicam a baixa afinidade entre os compósitos 

reforçados com cargas e as moléculas de água. 

Tabela 6 - Valores de k, n e D obtidos para os comp ósitos taninofenolicos (50% de 

tanino) reforçados com cargas de Acácia. 

Compósito reforçado 

 com: 

k n D (mm 2/h) x 10  

15% de carga 0,2 0,5 1,5 

30% de carga 0,1 0,5 0,3 

30% de fibra 0,4 0,4 0,5 

 

Na tabela 6, destaca-se os valores de k e D do compósito reforçado com 30% de 

carga. Com relação à proporção de carga utlilizada, a maior quantidade de carga na 

matriz (30%) levou a um compósito mais compacto, com melhor adesão na interface e 

menor quantidade de trincas e vazios, o que diminui as possibilidades de interação da 

água com o compósito, assim como dificulta a difusão da água através da interface. Essa 
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alta adesão na interface já foi evidenciada por sua curva DMA, que mostrou um módulo 

de armazenamento maior (transferência de esforço mais eficiente) que os compósitos 

reforçados com 15% de carga e 30% de fibra de Acácia.   

A menor velocidade de difusão das moléculas de água nesse compósito, com 

relação ao compósito reforçado com fibras de Acácia, evidencia a alta molhabilidade do 

reforço pelo pré-polímero. A forma do reforço (altamente particulado), e a compatibilidade 

entre ambos (presença de tanino na composição da carga e da matriz) faz com que o 

material resultante seja bastante homogêneo, não apresentando voids (espaços vazios), o 

que dificulta a penetração das moléculas de água no material. 

44..77  MMiiccrroossccooppiiaa  EElleett rrôônniiccaa  ddee  VVaarrrreedduurraa  ((MMEEVV))  

Foram obtidas imagens via Microscopia Eletrônica de Varredura das fibras de coco 

(tratadas e não-tratadas por ultra-som) e dos compósitos taninofenólicos (50% de tanino) 

reforçados com fibras de coco e de Acácia (em proporção de 30% em massa) e cargas de 

Acácia (em proporção de 15 e 30% em massa).  

 A figura 59 mostra as micrografias obtidas para as fibras de coco não-tratadas e 

tratadas por ultra-som (respectivamente), a fim de avaliar o efeito deste na superfície da 

fibra.  

  

a b 

Figura 59. Micrografia da superfície das fibras de coco: a)não tratadas (Ampliação 

1000x) e b) tratadas por ultra-som (Ampliação 1000x ) 

Aparentemente, parece que a fibra sofreu modificações em sua superfície. As ondas 

de choque produzidas pelo ultra-som devem ter atingido a superfície das fibras, 

introduzindo irregularidades em sua morfologia (Figura 59b). A remoção de partículas da 
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superfície da fibra também pode ajudar a intensificar a interação entre fibra e matriz, na 

medida em que melhora as características adesivas da superfície da fibra e, 

conseqüentemente, sua molhabilidade pelo pré-polímero.  

A figura 60 mostra as micrografias obtidas para as fibras de Acácia não-tratadas e 

tratadas por ultra-som (respectivamente), a fim de avaliar o efeito deste na superfície da 

fibra.  

  

a b 

  

c d 

Figura 60. Micrografia da superfície das fibras de Acácia não-tratadas: a)Ampliação 

1000x e b) Ampliação 1500x e tratadas por ultra-som : c) Ampliação 1000x e d) 

Ampliação 1500x. 

O tratamento de ultra-som modifica a superfície das fibras de Acácia, deixando-a 

mais irregular, o que leva a uma melhor molhabilidade pelo pré-polímero e alta adesão na 
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interface fibra/matriz. A figura 60 se refere às superfícies de fratura pós-ensaio de impacto 

dos compósitos taninofenólicos (40% de tanino) reforçados com as fibras de coco e juta 

(ambas com 30% em massa e 3,0 cm de comprimento). Estas micrografias foram obtidas 

em trabalhos desenvolvidos anteriormente a este.[Barbosa, 2004] 

  

a b 

Figura 61. Micrografia da superfície da fratura dos  corpos-de-prova dos compósitos 

Taninofenólico (40% de tanino) reforçados com fibra s (30% em massa e 3,0 cm de 

comprimento): a) de coco (Ampliação 1000x) e b) de juta (Ampliação 500x) 

 É possível observar na figura 61a que a fibra está inteiramente circundada pela 

matriz. A fibra de coco apresenta feixes bastante espaçados (morfologia porosa), o que 

ajuda na difusão do pré-polímero pelo interior da fibra e leva à formação de compósitos 

com ótima interface fibra/ matriz.  

 Já no compósito reforçado com fibras de juta (Figura 61b), há vazios decorrentes 

do desprendimento das fibras causadas pelo impacto, indicando regiões em que a adesão 

da interface fibra/matriz não é muito intensa. Há também regiões em que a fibra está 

inteiramente circundada pela matriz, indicando regiões de alta adesão da interface 

fibra/matriz. Conforme já mencionado, para um mesmo comprimento e proporção de 

fibras, os compósitos reforçados com juta apresentam maior resistência ao impacto que 

aqueles reforçados com coco, apesar da adesão na interface fibra/matriz ser mais 

eficiente quando se trata desta última, conforme indicado pelas imagens MEV (Figura 

60b). Vários fatores podem estar influindo nestes resultados. Como a fibra de juta tem 

maior proporção de celulose, é uma fibra com maior resistência mecânica. Quando o 

material é submetido ao impacto, ocorre transferência de carga da matriz para a fibra e, 

quanto maior a resistência mecânica da fibra, maior a resistência do material como um 
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todo. Ainda, considerando este efeito (o de transferência de carga), quanto mais intensa a 

adesão fibra/matriz, mais eficiente a transferência. Por outro lado, se a adesão não for 

intensa, poderão existir cavidades entre fibra e matriz. Quando o material sofre impacto, a 

trinca pode se propagar para o interior destas cavidades e não ser transmitida para outras 

regiões, o que aumenta a resistência ao impacto. 

 Assim, se tem efeitos atuando em sentidos opostos, não sendo normalmente fácil 

se concluir qual efeito é predominante. No caso da fibra de coco, a adesão fibra/matriz é 

intensa e a resistência mecânica da fibra não é alta. Os dois fatores podem estar 

contribuindo para com a baixa resistência ao impacto de compósitos taninofenólicos 

reforçados com coco. 

 A figura 62 se refere aos compósitos taninofenólicos (50% de tanino) reforçados 

com fibras de coco de diversos comprimentos (4,0 e 6,0 cm). 

  

a b 

Figura 62. Micrografia da superfície de fratura dos  corpos-de-prova do compósito 

Taninofenólico/Coco, 50% de tanino reforçados com f ibras com comprimentos de: 

a) 4,0 cm (Ampliação 500x) e b) 6,0 cm (Ampliação 5 00x) 

 As imagens da figura 62 mostram que a variação dos comprimentos de fibra em 

compósitos com mesma proporção de fibra e tanino na matriz não têm influência na 

adesão fibra/matriz na interface. Aparentemente, não há diferença considerável para os 

compósitos, em que as fibras de coco atuam com agente de reforço. A figura 62 mostra, 

com uma ampliação maior, as superfícies de fratura dos compósitos reforçados com fibras 

de coco de diferentes comprimentos (3,0-6,0 cm). 
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Figura 63. Micrografia da superfície da fratura dos  corpos-de-prova dos compósitos 

Taninofenólico (50% de tanino) reforçados com fibra s de coco (30% em massa) com 

diferentes comprimentos de fibra: a) 3,0 cm b) 4,0 cm c) 5,0 cm e d) 6,0 cm (1000x) 

 Como já observado na figura 62, a variação do comprimento da fibra não traz 

diferenças perceptíveis na interface fibra/matriz do compósito (Figura 63). A figura 64 se 

refere aos compósitos taninofenólicos (3,0 cm de comprimento) reforçados com fibras de 

coco com diferentes proporções em massa (30-60%). 
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Figura 64. Fotomicrografia da superfície da fratura  dos corpos-de-prova dos 

compósitos Taninofenólico (50% de tanino) reforçado s com fibras de coco (3,0 cm 

de comprimento) com diferentes proporções de fibra:  a) 30% (Ampliação 1000x) b) 

40% (Ampliação 500x) c) 50% (Ampliação 500x) e d) 6 0% (Ampliação 1000x) 

 A um mesmo comprimento de fibra, a variação da proporção em massa da fibra 

(30-60%) em um compósito leva a valores mais altos de resistência ao impacto, como já 

observado nos ensaios de impacto Izod. As micrografias mostram que as regiões na 

interface dos compósitos com maior proporção (60%) ainda tem a alta adesão observada 

em outros compósitos com baixa proporção de fibra em massa (30%).  

 A figura 65 se refere aos compósitos taninofenólicos (50% de tanino) reforçados 

com cargas de Acácia em proporções de 15 e 30% em massa. 
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Figura 65. Fotomicrografia da superfície da fratura  dos corpos-de-prova dos 

compósitos taninofenólico (50% de tanino) reforçado s com cargas de Acácia em 

proporções de: a) e c) 15% em massa (Ampliação 300x ) e b) e d) 30% em massa 

(Ampliação 300x) 

A figura 65 mostra que há pouca diferença na superfície pós-fratura dos 

compósitos reforçados com diferentes proporções de carga. Em ambos compósitos, é 

possível perceber presença de microvazios e trincas provocados durante os ensaios. A 

superfície homogênea desses compósitos indica a melhor impregnação das cargas pelo 

pré-polímero, com relação aos compósitos reforçados com fibras. 
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A figura 66 se refere aos compósitos taninofenólicos (50% de tanino) reforçados 

com fibras de Acácia (30% em massa) com comprimento variável. 
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Figura 66. Fotomicrografia da superfície da fratura  dos corpos-de-prova dos 

compósitos taninofenólico (50% de tanino) reforçado s com fibras de Acácia (30% 

em massa): a) Ampliação 300x b) Ampliação 1000x e c ) Ampliação 1500x 

 A morfologia das fibras de Acácia permite uma impregnação bem eficiente, com a 

fibra sendo bem circundada pelo pré-polímero, sendo obtida, desse modo, altas adesões 

na interface fibra/matriz. Percebe-se também regiões do compósito em que o pré-

polímero se difunde para dentro da fibra (em destaque na figura 66b e 66c). De um modo 

geral, sua interface apresenta melhor adesão que a dos compósitos reforçados com fibras 
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de coco, já que é possível perceber regiões em que o pré-polímero se difundiu para 

dentro da fibra. Os ensaios de absorção e DMA confirmaram essa adesão mais forte na 

interface, provavelmente conseqüente do fato de se ter tanino presente na matriz e na 

fibra. A figura 67 se refere aos compósitos taninofenólicos (50% de tanino) reforçados 

com fibras de coco (30% em massa) tratadas por ultra-som. 

  

a b 

  

c d 

Figura 67. Fotomicrografia da superfície da fratura  dos corpos-de-prova dos 

compósitos taninofenólico (50% de tanino) reforçado s com fibras de coco (30% em 

massa) tratadas por ultra-som: a) Ampliação 300x b)  Ampliação 1000x c) e d) 

Ampliação 1500x 
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 A figura 67 mostra fibras de coco totalmente circundadas pela matriz 

taninofenólica, o que significa que a impregnação da fibra pelo pré-polímero foi muito 

satisfatória. As altas adesões obtidas na interface dos compósitos reforçados com fibras 

de coco, devido a morfologia (feixes bem espaçados) desta impede notar diferenças entre 

a interface dos compósitos reforçados com fibras de coco tratadas e não-tratadas por 

ultra-som. 
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55  CCoonncclluussõõeess  

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que tanino pode ser utilizado 

como macromonômero na síntese de resinas taninofenólicas para processamento de 

compósitos. Os valores de resistência ao impacto obtidos para os compósitos reforçados 

com fibras de juta mostram a melhora no desempenho mecânico do material decorrente 

da substituição de parte do fenol (50% em massa) por tanino na formulação da matriz. 

Estes resultados são altamente promissores, pois mostram que matéria-prima obtida de 

fonte renovável (tanino) pode substituir matéria-prima obtida em larga escala de fonte 

fóssil (fenol) sem comprometimento das propriedades avaliadas no presente trabalho. 

Os resultados de ensaio ao impacto de compósitos reforçados com fibras de coco 

e de juta mostraram que estas atuam mais eficientemente como agente de reforço que as 

de coco, em matrizes taninofenólicas. A adesão na interface fibra/matriz dos compósitos 

reforçados com fibra de juta não é tão alta quando comparado com os compósitos 

reforçados com fibra de coco, mas sua resistência mecânica é maior, devido à maior 

proporção de celulose da fibra de juta em relação à fibra de coco.  

Os ensaios de absorção de água e análise dinâmico-mecânica dos compósitos 

reforçados com fibras de coco tratadas por ultra-som mostram que este é um tratamento 

bastante promissor, pois não provoca degradação química da fibra e modifica a 

morfologia da superficie de tal forma que leva a compósitos mais resistentes à água, 

embora não apresente ganhos em resistência mecânica, nas condições consideradas no 

presente trabalho. 

As cascas da árvore de Acácia Negra desfibradas e pulverizadas quando 

incorporadas na formulação dos compósitos taninofenólicos apresentaram maiores 

valores de resistência ao impacto, quando comparados com o termorrígido, o que mostra 

a atuação destes cascas como agente de reforço. Embora seu desempenho mecânico 

não tenha sido tão bom quanto o observado em compósitos reforçados por outras fibras 

(jutas e coco), suas propriedades de absorção de água são ótimas, devido à maior 

adesão na interface fibra/matriz, conseqüência da maior compatibilidade entre fibra e 

matriz, visto que ambos componentes possuem tanino em sua composição.  

Materiais preparados a partir de alta porcentagem de matéria-prima oriunda de 

fontes renováveis foram obtidos no presente trabalho, o que vem de encontro aos anseios 

atuais. Os compósitos obtidos têm potencial para aplicações não-estruturais, por exemplo 

em partes internas de veículos automotivos. 
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