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RESUMO 

 

Atualmente, a busca por materiais mais leves, resistentes e sustentáveis, incentivou o estudo e 

a elaboração de produtos mais “verdes” que possam substituir com eficiência os materiais 

derivados do petróleo. O desenvolvimento destes materiais com propriedades similares as 

sintéticas, aliada a possibilidades de utilizar resíduos, acompanhado de recursos naturais 

potencializou o desenvolvimento e elaboração dos materiais de alto desempenho. Nesse 

contexto, o desenvolvimento de materiais que melhorem e otimize os convencionais de 

origem fóssil se destaca, dentre eles os compósitos, resultado da interação de uma matriz e um 

agente de reforço que, muitas vezes, não são biodegradáveis. Por isto, a utilização de matrizes 

poliméricas e de fibras naturais como agentes de reforço derivados da biomassa é crescente, 

pois são renováveis e abundantes. A elaboração de novos materiais utilizando resíduos 

oriundos da biomassa vem atraindo o interesse do mercado, por isso, o presente trabalho 

propõe desenvolver novos compósitos e averiguar suas propriedades termomecânicas. Para 

tal, uma matriz termorrígida foi elaborada empregando o cardanol como alternativa aos fenóis 

derivados do petróleo. Essa matriz foi reforçada com fibra de tururi (20% em massa), esse 

reforço foi utilizado no seu estado natural e tratadas quimicamente (NaOH 2,5 e 5% m/v). As 

fibras utilizadas como agente de reforço foram caracterizadas por: Análise lignocelulósica, 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), 

Difração de raios-X (DRX), Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR), Análise Termogravimétrica (TGA) e biodegradação em solo simulado. As técnicas 

utilizadas para caracterizar o cardanol foram: Cromatografia Gasosa acoplada a 

Espectrometria de Massa (CG-MS) e FTIR. Já os compósitos, foi utilizado: Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC), TGA, Ensaio Universal de Tração, Análise Dinâmico 

Mecânica (DMA) e biodegradação em solo simulado. Os resultados revelaram que o 

tratamento químico realizado proporcionou a deslignificação das fibras, aumentou a 

cristalinidade e biodegradação significativa do reforço. A cura da matriz polimérica ocorreu 

em temperatura inferior a degradação do agente de reforço. Os compósitos elaborados 

apresentaram propriedades termomecânicas superiores a matriz termorrígida e baixa 

biodegradação em solo simulado. Todos os compósitos apresentaram propriedades mecânicas 

satisfatória comparadas a matriz e baixa biodegradação, proporcionando materiais resistentes 

aos organismos decompositores sem agredir ao meio ambiente, pois são praticamente 

constituídos de biomassa.  



 

Palavras-chave: Compósitos. Cardanol. Manicária Saccifera. Mecânicas. Térmicas. 



 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the search for lighter, more resistant and sustainable materials has stimulated the 

study and development of greener technologies that can efficiently replace petroleum derived 

materials. The development of these materials similar to synthetic, with the possibility of 

reuse of waste, along with natural resources, has helped in the development of high 

performance materials. In this context, the development of materials better than the 

conventional ones of petrochemical origin, stands out, among them composites, result of the 

interaction of a matrix and a reinforcing agent that are often not biodegradable. For this 

reason, the use of polymer matrices and natural fibers as reinforcement agents derived from 

biomass is increasingly increasing because they are renewable and abundant. The 

development of new materials using biomass residues comes attracting market interest, that is 

why, the present work proposes to develop new composites and to verify its thermo-

mechanical properties. For such, a thermoset matrix was elaborated employing cardanol as an 

alternative to petroleum-derived phenols. This matrix was reinforced with tururi fiber (20% 

by mass), this reinforcement was used in its natural state and chemically treated (NaOH 2.5 

and 5% m / v). The fibers used as reinforcing agent were characterized by: lignocellulosic 

analysis, Scanning Electron Microscopy (SEM), Dispersive energy spectroscopy (EDS), X-

ray diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Thermogravimetric 

Analysis (TGA) and biodegradation in simulated soil. The techniques used to characterize 

cardanol were: Chromatography coupled to mass spectrometry (CG-MS) and FTIR. The 

composites was used: Differential scanning calorimetry (DSC), TGA, Universal Traction Test, 

Dynamic Mechanical Analysis (DMA) and biodegradation in simulated soil. The results 

revealed that the chemical treatment provided resulted in the delignification of the fibers, 

increased crystallinity and significant biodegradation of the reinforcement. The curing of the 

polymer matrix occurred at a temperature below the degradation of the reinforcing agent. The 

composites presented thermomechanical properties superior to the matrix and low 

biodegradation in simulated soil. All composites presented satisfactory mechanical properties 

compared to matrix and low biodegradation providing materials resistant to decomposing 

organisms without attacking the environment, since they are practically made up of biomass. 

 

Keywords: Cardanol. Composites. Manicária Saccifera. Mechanical. Termal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as principais resinas utilizadas para a confecção de materiais 

poliméricos são obtidas, em sua maioria, a partir de componentes do petróleo. Entretanto, a 

exploração e utilização dessa matéria prima apresentam importantes limitações, como por 

exemplo, a contaminação por vazamento e a liberação de produtos tóxicos durante o refino e 

extração, que podem afetar diretamente a flora e a fauna de ecossistemas extremamente 

importantes. Outra limitação são os problemas econômicos, pois o petróleo é uma matéria 

prima (commodity), cujo valor de mercado está diretamente ligado às políticas internacionais 

de exportação. Tem sido, portanto, crescente a busca e desenvolvimento de novos materiais 

que possam substituir o petróleo e seus derivados. Entretanto, para que o material se torne 

interessante como alternativa a algum componente petroquímico, ele deve possuir 

abundância, baixo preço e ser totalmente renovável  (LOMONACO; MELE; MAZZETTO, 

2017) . 

Usando a ideia de novos materiais (renováveis), ou seja, mais “verdes”, as 

grandes indústrias de alimentos e de revestimentos vêm buscando adequar seus produtos para 

que não comprometam os recursos naturais para as gerações futuras. A indústria automotiva 

que durante décadas utilizou em sua linha de produções materiais como fibra de vidro e 

resinas derivadas do petróleo, vem substituído gradativamente esses materiais pelos derivados 

da biomassa, como: fibras de sisal, bambu e intensificando pesquisas com casca de arroz e 

bagaço de cana, essas fibras apresentam uma grande produção gerando resíduos, ou seja, 

apresenta baixo valor agregado (OTTO et al., 2017a).  

Na região amazônica, se cultiva diversas fibras: juta, malva, sisal e o tururi. A 

extração do tururi tem se tornado uma das atividades econômicas da população ribeirinha, 

sendo esta fibra, utilizada para recobrir pequenas casas, elaborar produtos ligados ao 

artesanato regional, vestimentas e bolsas. Essa fibra é um tecido fibroso retirado da palmeira 

Ubuçu, sendo muito resistente a intempéries (PORRAS; MARANON; ASHCROFT, 2015). 

Ainda na ideia de biomassa, a utilização de resíduos agroindustriais como 

matéria-prima tem chamado a atenção de diversos pesquisadores e despertou o interesse na 

elaboração de materiais que possam ser uma alternativa aos sintéticos. Um exemplo desses 

resíduos é o Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC). O LCC é um subproduto da 

agroindústria do caju, possui baixo valor agregado e apresenta uma expressiva produção anual 

(LOMONACO; MELE; MAZZETTO, 2017) (MAZZETTO; LOMONACO, 2009), ou seja, 
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baixo custo e abundância. O LCC é principalmente constituído por componentes fenólicos 

que podem ser uma alternativa aos fenóis derivados do petróleo, tendo a vantagem de ser 

totalmente renovável (EKSIK et al., 2016).  

Nesse sentido, o principal objetivo desse trabalho é obter novos compósitos 

derivados da biomassa e avaliar as propriedades térmicas, mecânicas e de biodegradação em 

solo simulado de compósitos elaborados com uma e quatro camadas de reforço e a relação do 

tratamento químico realizado nas fibras com as propriedades dos compósitos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O Líquido da Casca da Castanha do Caju (LCC) 

 

No contexto mundial, o Brasil é um dos maiores produtores de castanhas de caju, 

sendo que a região nordeste acumula umas das maiores áreas de cultivo do cajueiro 

(Anacardium occidentale L). O cajueiro é uma árvore de aparência exótica, troncos grossos e 

tortuosos, que produz uma noz, conhecida popularmente como castanha de caju. Essa 

apresenta grande valor no mercado internacional de alimentos, sendo o principal objetivo do 

cultivo agroindustrial do cajueiro. Neste contexto, a indústria de beneficiamento da castanha 

acaba gerando uma gama de empregos, pois para o processamento da castanha necessita-se de 

uma vasta mão de obra para seleção das amêndoas de qualidade. A geração de renda e divisas 

também é importante, tendo em vista que, mantêm o homem no campo diminuindo o êxodo 

rural (RAMOS; COTTA; DA FONSECA FILHO, 2016) . 

A castanha de caju é um aquênio de largura e comprimentos variados de onde se 

retira da sua parte mais interna a amêndoa muito apreciada na culinária, e do seu mesocarpo 

esponjoso um líquido escuro, viscoso, chamado de Líquido da Casca da Castanha do Caju 

(LCC) (CHATTERJEE; DHANURDHAR; ROKHUM, 2017). 

A extração do LCC é determinante no percentual dos seus componentes. O 

chamado LCC natural é extraído da castanha por solventes como hexano, éter dietílico ou 

outros solventes orgânicos, obtendo seus constituintes em condições brandas de extração, com 

isso, seus componentes não sofrem grandes modificações químicas comparadas as 

encontradas na natureza. Outra técnica é extraí-lo, como ocorre na quase totalidade da 

indústria brasileira, por imersão em banho quente no próprio LCC, obtendo o chamado LCC 

técnico. Ou seja, com base no modo de extração, o LCC é classificado em dois tipos, LCC 

natural ou LCC técnico. O LCC natural é principalmente ácido anacárdico (71,7-82%), cardol 

(13,8-20,1) e pequenas quantidades de 2-metil cardol (1,65-3,9%), cardanol (1,6-9,2). O LCC 

técnico contém cardanol (67,8-94,6%), cardol (3,8-20,1%), 2-metil cardol (1,2-4,1%) e 

material polimérico (0,34-21,63%) e ácido anacárdico (1,09-1,75). (CHATTERJEE; 

DHANURDHAR; ROKHUM, 2017) (MATOS; SILVA; VIEIRA; 2008). 

O LCC técnico é obtido no próprio processo de beneficiamento da castanha, 

sendo esse, termomecânico (hot oil process), gerando um subproduto industrial que apresenta 

baixo valor agregado. Na indústria, a castanha é aquecida a uma temperatura de 

aproximadamente 190ºC, onde o epicarpo do fruto expõe os componentes fenólicos e o ácido 
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anacárdico transforma-se em cardanol, em uma reação de descarboxilização, como mostrado 

na figura 1 (BALGUDE; SABNIS, 2013) (LOMONACO; MELE; MAZZETTO, 2017). 

. 

Figura 2-Reação de descarboxilização do ácido anacárdico 

 

Fonte-Próprio autor 

 

Os principais constituintes fenólicos do LCC são mostrados na figura 2: 2-

metilcardol, cardol, cardanol e ácido anacárdico, todos apresentam uma cadeia lateral com 15 

átomos de carbonos localizado na posição meta em relação à hidroxila, podendo ser mono, di 

ou tri insaturados (EKSIK et al., 2016). 
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Figura 3-Constituintes fenólicos do LCC 

 

Fonte-Próprio autor 

 

O LCC natural e técnico apresentam composição química praticamente idêntica, 

diferenciando-se pelo percentual dos componentes e pela presença de polímeros formados no 

próprio processo de extração industrial da amêndoa, onde o óleo é aquecido continuamente 

causando seu envelhecimento. A tabela 1, apresenta o percentual de cada componente do 

LCC, destaca-se o cardanol, pois é o constituinte majoritário do chamado LCC técnico, 

representando entre 67,82 a 94,60% da sua composição (CHATTERJEE; DHANURDHAR; 

ROKHUM, 2017).  
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Tabela 1-Percentual dos constituintes do LCC 

Componentes fenólicos LCC natural (%) LCC técnico (%) 

Ácido Anarcárdico 71,70-82,00 1,09-1,75 

Cardanol 1,60-9,20 67,82-94,60 

Cardol 13,80-20,10 3,8-18,86 

2-metilcardol 1,65-3,90 1,2-4,10 

Componentes minoritários 2,20 3,05-3,98 

Material polimérico  0,34-21,63 

Fonte- (CHATTERJEE; DHANURDHAR; ROKHUM, 2017) 

 

Atualmente a busca por recursos renováveis e ecologicamente corretos ganha 

destaque. Nessa vertente, o LCC apresenta suas potencialidades, pois é um rejeito industrial e 

se for descartado no meio ambiente pode causar diversos impactos ambientais negativos. 

Diante disso, agregar valor a um rejeito industrial se torna interessante, tanto no 

aspecto ecológico quanto financeiro, uma vez que, mundialmente somente em 2014 ocorreu a 

produção de mais de 800 milhões de toneladas de LCC (FAO) (BALGUDE; SABNIS, 2013).  

Seus derivados também apresentam características singulares podendo ser 

aplicados na produção de diversos materiais como resinas antichamas, lonas, pastilhas de 

freio, vernizes, aditivos antioxidantes e macromoléculas (SHUKLA; MAITHANI; 

SRIVASTAVA, 2014a). 

Como o cardanol é majoritário no LCC técnico, é interessante utilizá-lo como 

molécula de partida para a elaboração de diversos produtos, pois apresenta vários sítios 

reacionais sendo a única molécula monossubstituída presente no LCC, o que ameniza o 

impedimento estérico quando se realiza reações de polimerização, tornando-o uma molécula 

com características peculiares. Com isso, apresenta potencialidade para ser utilizado para a 

síntese de materiais poliméricos em substituição aos fenóis petroquímicos. 

Diversos trabalhos de pesquisa já foram expostos na literatura utilizando o 

cardanol, entre eles: produção de antioxidantes (MAIA et al., 2015), surfactante sulfonado a 

base de cardanol (PEUNGJITTON et al., 2008), e produção de resinas poliméricas em 

substituição as derivadas do petróleo (COSTA JUNIOR et al., 2014). O estudo destas resinas é 

interessante, uma vez que, apresentam baixo custo, versatilidade em seu uso, moldabilidade, 

compatibilidade com outras resinas, isolamento térmico, boa estabilidade dimensional, 

elevada dureza e resistência ao desgaste (COSTA JÚNIOR et al.,2014). 
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2.2 Resinas fenólicas derivadas do LCC 

 

As resinas fenólicas derivadas do LCC são produzidas a partir de uma reação de 

policondensação entre fenol e aldeído, elas podem ser classificadas como resois e novalacas. 

A principal diferença está no meio reacional à primeira é sintetizada em meio básico enquanto 

que a novalac ocorre em meio ácido. Ambas são termorrígidas, ou seja, após processo de cura 

não podem ser remoldadas (SHUKLA; MAITHANI; SRIVASTAVA, 2014b). 

A reação de produção do resol forma grupos metilois (-CH2OH) e com o aumento 

da temperatura as moléculas reagem liberando água, formando grandes cadeias poliméricas, 

figura 3 (BARRETO et al., 2011). 

Figura 4-Esquema reacional fenol-formaldeído 

 

Fonte-Próprio autor 
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A aplicação das resinas fenólicas é vasta, devido sua grande resistência ao fogo, 

baixa emissão de fumaça e pequena condutividade elétrica. Estas resinas são muito utilizadas 

como revestimento na indústria espacial e aeronáutica, compensados, laminados para 

carpintaria, pastilhas de freios, engrenagens e peças elétricas (FENG et al., 2016) (LIN; 

CHIU, 2001). Possui resistência química a diversos solventes e ótima estabilidade térmica. 

Estas propriedades estão relacionadas à sua estrutura química tridimensional reticulada 

resultante do processo de cura (WANDERLEY, 2010). Estas resinas combinam dureza, 

rigidez e economia (devido ao seu baixo custo), excelente resistência ao calor, boas 

propriedades mecânicas e moldabilidade (COSTA JUNIOR et al., 2014). 

Mesmo com todas estas qualidades, as resinas fenólicas apresentam um aspecto 

viscoso, que dificulta seu manuseio e apresenta temperatura de cura acima de 100ºC, por isto, 

é interessante realizar modificações químicas nas resinas fenólicas utilizando, por exemplo, 

resina epóxi, pois diminui a viscosidade e proporciona um melhor acabamento quando se 

elabora materiais de alto desempenho (PIRES et al., 2012).  

 

2.3 Resinas epóxidas 

 

As resinas epóxis além de versáteis apresentam uma combinação singular de 

propriedades como: baixa viscosidade a temperatura ambiente, alta resistência mecânica, 

ótima adesão, bom módulo de elasticidade, facilidade no manuseio e processamento, sendo 

muito útil na indústria de tintas, embalagens alimentícias, manutenção industrial e artigos 

esportivos (EKSIK et al., 2016).  

A resina epóxi mais utilizada na atualidade é a diglicidil éter de bisfenol A 

(DGEBA) figura 4. Esta resina possui grupos epóxi na sua estrutura polimérica, as quais, 

reagem com agentes reticulantes, geralmente aminas, curando rapidamente a temperaturas 

mais baixas quando comparadas com as resinas fenólicas derivadas do petróleo, além de 

possuírem a capacidade de interagirem com outras resinas termorrígidas (PANDITA et al., 

2014). Estes grupos reativos, epóxis, podem interagir com os grupos hidroxilas presentes nas 

resinas fenólicas e na celulose presente em diversas fibras vegetais. Portanto, espera-se que, a 

utilização do DGEBA possa potencializar as propriedades mecânicas de materiais de alto 

desempenho interligando de maneira satisfatória as matrizes com as fibras lignocelulósicas 

utilizadas como agentes de reforço em compósitos (PANDITA et al., 2014). 
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Figura 5-Monômero da resina DGEBA. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

No presente trabalho, o agente reticulador utilizado foi o dietilenotriamina (DETA) 

figura 5, líquido de baixa viscosidade, boa resistência química e proporciona rápida cura 

(PIRES et al., 2012) .  

Figura 6-Estrutura química do dietilenotriamina (DETA) 

 

Fonte: próprio autor 

 

O resultado da combinação do resol, resina epóxi e o DETA é uma matriz 

termorrígida que pode ser curada a temperatura ambiente, apresentando bom desempenho 

mecânico, baixo custo e facilidade no manuseio, além disso, as propriedades deste material 

podem ser melhoradas pela incorporação de um agente de reforço, preferencialmente 

biodegradável, dando origem a um material conhecido como compósito (SUKMAWAN; 

TAKAGI; NAKAGAITO, 2016). 

 

2.4 Compósitos 

 

Os compósitos apresentam dois ou mais constituintes e fases imiscíveis. A parte 

dispersa é chamada de reforço, enquanto que o componente que apresenta a maior proporção 

é a matriz que recobre toda a extensão do compósito. As propriedades dos compósitos são 

resultados sinérgicos da matriz e do agente de reforço, onde individualmente essas 

propriedades termomecânicas seriam impossíveis de serem alcançados (LI; PICKERING; 

FARRELL, 2009). 
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Em um amplo contexto, os compósitos podem ser classificados em sintéticos ou 

naturais. Os compósitos sintéticos geralmente são obtidos de polímeros derivados do petróleo, 

portanto, não são renováveis e, em alguns casos, tóxicos aos seres vivos, utiliza-se também 

agentes de reforço como: fibras de vidro, fibras de carbono e fibras de aramida que 

apresentam uma baixa biodegradação se acumulando no meio ambiente e apresentam custo 

elevado (OLIVEIRA; BECKER; AMICO, 2014) . Como resposta a este problema, a indústria 

automobilística, civil e aeroespacial, por exemplo, está incluindo materiais ecologicamente 

corretos em seus produtos. Nesta busca, os compósitos reforçados com fibras vegetais se 

destacam, pois utilizam reforço biodegradável, renovável, possui baixa densidade, qualidades 

mecânicas singulares as sintéticas e excelente estabilidade térmica (PORRAS; MARANON; 

ASHCROFT, 2015). 

Os compósitos podem ser confeccionados de diferentes formas, figura 6, ou seja, 

é interessante entender como os compósitos podem ser classificados. Fisicamente, os 

compósitos podem ser confeccionados na forma particulada (reforço triturado em partículas) 

ou fibroso (reforçado com fibras) (SABA et al., 2016). Na figura 6, observa-se a disposição e 

os tipos do reforço que podem ser utilizados na confecção de compósitos. 
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Figura 7-Fluxograma da classificação do reforço em compósitos 

 

Fonte: Próprio autor. 

De acordo com a figura 6, os compósitos podem ser confeccionados utilizando o 

agente de reforço de diferentes formas. Dependendo da necessidade na utilização, 

principalmente na indústria naval, aeronáutica, aeroespacial, automotiva e também na 

construção civil os compósitos elaborados utilizando agente de reforço na forma particulada 

possui grande facilidade de processamento, pois o reforço é facilmente pesado e distribuído 

na matriz de maneira randômica, porém a sua forma de distribuição, muitas vezes, não é 

realizada de maneira eficiente, pois o reforço pode ficar disposto sem uniformidade, o que 

diminui a anisotropia (certas propriedades físicas serão diferentes conforme as distintas 

direções do reforço no material) (OTTO et al., 2017b). Já os compósitos confeccionados 

utilizando fibras, tendem a ser mais eficientes estruturalmente, pois a tração é facilmente 

transmitida ao agente de reforço e apresenta uma orientação preferencial, portanto é 

mecanicamente mais resistente e o agente de reforço é disposto uniformemente na matriz do 

compósito (OTTO et al., 2017b) (BOLAND et al., 2016) . 

Várias fibras vegetais já foram caracterizadas para serem utilizadas como agente 

de reforço em compósitos, dentre elas, o bambu (RIBEIRO et al., 2017)(JUNIOR et al., 
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2014), juta (PIRES et al., 2012), coco (BARRETO et al., 2012), bucha (SILVA et al., 2016) 

(LEANDRO et al., 2015), sisal (BARRETO et al., 2011) e bananeira (ZIMMERMANN et al., 

2014), porém esses reforços foram aplicados na forma de partículas, portanto é interessante a 

investigação de novos agentes de reforço que possam ser utilizados em camadas, com o 

objetivo de averiguar as propriedades termomecânicas quando aplicadas nos materiais de alto 

desempenho. 

O presente trabalho optou pela elaboração de compósitos reforçados com fibras 

vegetais de tururi com uma e quatro camadas de reforço, pois para caracterizar 

mecanicamente esse material necessita-se obedecer as normas da American Society for 

Tensile and Materials (ASTMD638-14 e ASTMD3039/D3039M-14) que restingue as 

características físicas dos corpos de prova ensaiados, ou seja, para atingir a dimensão proposta 

pela norma foram confeccionados compósitos com estas características (uma e quatro 

camadas). Já a escolha da fibra de tururi como reforço, está relacionada as suas características 

físicas (tecido natural), teor de celulose compatível com outras fibras já estudadas e grande 

resistência a intempéres. Pois, a população ribeirinha da região norte do Brasil a utiliza para 

recobrir casas e fazer objetos com grande resistência mecânica. 

 

2.5 Fibras vegetais 

 

A caracterização das fibras lignocelulósicas está em evidência, porque, as fibras 

sintéticas se acumulam no meio ambiente. Esse problema, está relacionado ao elevado tempo 

de biodegradação das fibras sintéticas, fazendo com os diversos tipos de indústrias revejam as 

matérias primas de seus produtos.  

Com isto, tem se buscado efetuar a substituição dos materiais sintéticos pelos 

renováveis, uma vez que, é sustentável e ambientalmente correto. Além disto, o cultivo e 

comercialização das fibras vegetais é um incentivo para a permanência do homem no campo, 

por conseguinte, melhorando o índice de desenvolvimento humano (IDH) das regiões norte e 

nordeste, gerando emprego e renda, diminuindo o êxodo rural sendo economicamente viável, 

pois sua extração é de baixo custo (BOLAND et al., 2016). 

As fibras lignocelulósicas são sintetizadas no ciclo do crescimento dos vegetais, 

possuindo diversas vantagens como: abundância na natureza, baixo custo, flexibilidade e 
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renovabilidade (RAMESH, 2016). São constituídas majoritariamente por três 

macrocomponentes: celulose, lignina e hemicelulose, podemos observar as estruturas destes 

componentes na figura 7. 

 

Figura 8-Macrocomponentes lignocelulósicos (A) microfibrilas; (B) estrutura da lignina; (C) 

estrutura da celulose; (D) estrutura da Hemicelulose. 

 

Fonte: (SANTOS et al., 2012) e (MOHANTY; MISRA; DRZAL, 2005) 

Na figura 7(A) observa-se as microfibrilas celulósicas que se mantém unidas por 

meio de uma matriz formada por glicoproteínas (proteínas ligadas a açucares), hemicelulose e 

pectina (polissacarídeos), em 7(B) é representado a estrutura da lignina, na 7(C) a estrutura 

monomérica da celulose e 7(D) a estrutura química da hemicelulose. 

A celulose é o principal constituinte das fibras vegetais, apresentando como 

principal função dar sustentação às plantas, esta é constituída por um monômeros de celobiose 

o qual possui anéis glicosídicos que se mantêm unidos por ligações beta 1-4, formando um 

polissacarídeo linear constituído por somente um tipo de carboidrato, a glicose (OLIVEIRA 

DE CASTRO et al., 2015).  

A lignina possui uma estrutura química que ainda não foi totalmente elucidada 

sendo amorfa e aromática, que confere resistência e rigidez aos vegetais dificultando o ataque 

biológico as fibras vegetais (BECKHAM et al., 2016). A hemicelulose promove a 



 

27 

flexibilidade das plantas, apresenta uma cadeia de baixa massa molecular, encobre as 

microfibrilas de celulose impedindo com que elas se toquem e atua como um agente de 

ligação entre a celulose e a lignina. Ou seja, as fibras são constituídas de macrocomponentes 

de características únicas, por isso, descobrir o percentual de cada constituinte da fibra é 

interessante para se obter o máximo de desempenho mecânico, com a garantia de leveza e 

renovabilidade (PILLAI; RENNECKAR, 2016). A tabela 2, relaciona o percentual dos 

macrocomponentes lignocelulósicos de algumas fibras vegetais já estudadas na literatura. 

 

Tabela 2-Percentual de macrocomponentes de algumas fibras lignocelulósicas. 

 

A celulose é imprescindível na adesão fibra-matriz em compósitos, pois ela pode 

formar ligações intermoleculares devido ao grupo funcional hidroxila (-OH) presentes em sua 

estrutura, fazendo com que interaja de maneira mais eficiente em resinas que possam formar 

ligações de hidrogênio (SEYAM et al., 2016). Logo, é um parâmetro relevante no estudo da 

utilização das fibras lignocelulósica como agente de reforço em compósitos. A fibra de tururi 

(agente de reforço empregado nesse trabalho) de acordo com a tabela 2, apresenta um 

percentual de celulose superior à de outras fibras já estudadas, destacando-se por seu aspecto 

em formato de tecido, que podemos observar na figura 8 que ilustra seu formato e obtenção. 

Fibra lignocelulósica Celulose (%) Lignina (%) Hemicelulose (%) Referência 

Bambu 60 32 5 (JUNIOR et al., 2014a) 

Coco 43 12 20 (ESMERALDO et al., 2010) 

Sisal 70 12 14 (BARRETO et al., 2011b) 

Bucha 55 22,5 13 (SILVA et al., 2016) 

Tururi 74,1 31,1 12 Presente trabalho 
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Figura 9- (A) Palmeira Ubuçu; (B e D) fibra de tururi; (C) folhas, cacho e frutos 

 

Fonte: (PORRAS; MARANON; ASHCROFT, 2015) e (HAGE, 2012) 

 

 De acordo com a figura 8(A), a palmeira Ubuçu pode chegar até a 6 metros de 

altura, sendo latifoliada e apresenta folhas semelhantes à de uma bananeira. É encontrado 

naturalmente na região Amazônica e América central, produzindo uma fibra chamada 

popularmente de tururi, este é um invólucro que protege os cocos do cacho da planta (figura 

8C), sendo um tecido fibroso, flexível, resistente, de coloração castanho escuro, de fácil 

extração, podendo ser recolhido na própria palmeira ou no chão. (PORRAS; MARANON; 

ASHCROFT, 2016) (HAGE, 2012b). Durante décadas o tururi (figura 8 B e D) era utilizado 

apenas na indústria da moda, para confecção de peças de vestuário alternativo, sendo 

ecologicamente correto e também devido a sua resistência a intempéries é utilizado para 

recobrir as casas da população ribeirinha (SEYAM et al., 2016). 

Ou seja, a grande relevância deste trabalho é a utilização da biomassa na confecção 

dos compósitos tornando-os ecológicos em relação aos sintéticos, utilizando produtos 

tipicamente brasileiros. E também com este estudo, pode-se aumentar a possibilidade de 

geração de emprego e renda as populações carentes da região norte-nordeste do Brasil, pois a 

extração das fibras exige mão de obra (SEYAM et al., 2016). 

 

 

 



 

29 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Confeccionar e caracterizar compósitos derivados do cardanol reforçados com 

fibras de tururi (Manicária saccifera). 

 

3.2 Específicos 

 

• Obter o cardanol a partir do LCC técnico; 

• Quantificar o percentual dos macrocomponentes lignocelulosicos na fibra de 

tururi; 

• Avaliar a eficiência da remoção dos macrocomponentes lignocelulósicos após 

o tratamento alcalino utilizando MEV, FTIR e DRX; 

• Estimar pela TG a influência do tratamento químico na estabilidade térmica 

das fibras de tururi; 

• Avaliar o comportamento mecânico dos compósitos na região plástica e 

viscoelástica; 

• Avaliar o comportamento térmico dos compósitos por termogravimetria, 

• Determinar a temperatura de transição vítrea dos compósitos pela tangente de 

delta obtida pela Análise Dinâmico Mecânica, 

• Estudar a biodegradação em solo simulado das fibras e dos compósitos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho, as fibras de tururi foram obtidas da região Amazônica brasileira no 

seu estado natural, apenas retirado sujeiras superficiais. O LCC foi cedido pela Amêndoas do 

Brasil Ltda (Fortaleza, Brasil). A tabela 3 apresenta a listagem de todos os reagentes e 

solventes utilizados no presente trabalho, assim como suas respectivas procedências. Todos os 

reagente foram utilizados sem tratamento prévio. 

 

Tabela 3: Reagentes e solventes utilizados e sua respectiva procedência   

Reagente, solventes e teor Procedências 

hipoclorito de sódio (10-12%) Dinâmica 

ácido clorídrico (37%) Dinâmica 

hidróxido de sódio (99%) Dinâmica 

clorito de sódio (80%) Dinâmica 

ácido acético glacial (99,85%) Dinâmica 

acetato de etila (99,5%) Dinâmica 

Metanal (37%) Dinâmica 

Sulfato de Sódio (99%) Dinâmica 

hidróxido de amônio (30%) Dinâmica 

Dietilenotrilamina (99%) Sigma-Aldrich 

Diglicidil Éter de Bisfenol -A Avipol (São Paulo, Brasil) 

 

4.1 Caracterizações Lignocelulósicas 

 

As análises químicas lignocelulósicas das fibras tururi foram realizadas baseando-

se no Método de Teste Padrão TAPPI (Technical association of the pulp and paper industry): 

cinzas (T211 om-02), extrativos (T204 cm-97), lignina (T222 om-06) e celulose (T203 cm-

99). As amostras foram retiradas aleatoriamente da fibra, e os resultados obtidos são das 
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médias da amostra. Todo o procedimento foi realizado na Embrapa Agroindústria Tropical, 

Rua Doutora Sara Mesquita, 2270, Pici - 60511-110 Fortaleza, Ceará. 

 

4.1.1 Teor de cinzas 

 

O método padrão (T211 om-02) foi usado com adaptações, empregou-se cadinhos 

previamente calcinados a 600 ⁰C durante 30 min, e resfriados em dessecador, a amostra de 2 g 

da fibra (previamente seca em estufa a 105⁰ C) foi adicionada para sofrer ignição na mufla, o 

processo iniciou-se a temperatura ambiente e programou-se uma rampa de aquecimento de 

aproximadamente 9,6 ⁰C/min para que a temperatura de trabalho de 600 ⁰C fosse atingida em 

aproximadamente 1 h, o processo de ignescência do material lignocelulósico ocorreu durante 

3 h, com o intuito de promover a liberação de gases. 

A porcentagem de cinzas foi calculada com base na relação do peso da amostra 

depois do processo de ignição em relação à massa inicial da fibra de acordo com a equação 1. 

 

         (1) 

 

Onde:  

MR: massa do recipiente;  

MA: massa da amostra;  

MRAC: massa do conjunto recipiente/amostra calcinada  

 TC: teor de cinzas. 

 

4.1.2 Teor de extrativos 

 

Os extrativos são sais, açúcares, ácidos ou ésteres graxos, ceras e resinas. Para a 

planta, apresenta uma função biologia importante, pois auxilia no acumulo de nutrientes, 

protege a estrutura vegetal das pragas (bactérias, fungos e cupins), além de dar aroma e cor, 
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ou seja, a preservação da madeira. Não compõem estruturalmente a parede celular, apenas 

recobrem superficialmente as fibras vegetais e podem ser extraídos da estrutura 

lignocelulósica tanto por solventes polares como apolares, e possuem baixa ou média massa 

molecular (T204cm-97). 

Para determinação do teor de extrativos foi utilizada uma aparelhagem limpa e 

desengordurada onde se colocou aproximadamente 5g da fibra de tururi em um cartucho para 

a extração por soxhlet, figura 9, como solvente extrator foi utilizado 150 mL de etanol, 

colocou-se o conjunto balão-extrator na manta aquecedora acoplou-se o condensador e 

ajustou o sistema para que aconteçam, no mínimo, 24 ciclos. 

 

Figura 10-Sistema para extração dos extrativos 

 

Fonte -Próprio autor 

 

Decorrido os ciclos, o cartucho foi retirado do sistema com pinças para evitar 

contaminação por parte do operador e colocado no recipiente de pesagem, levando-se à estufa 

por 24h a 105⁰C aproximadamente. Utilizando-se a equação 2, calculou-se o teor de 

extrativos. 
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        (2) 

  

Onde: 

MR: massa do recipiente 

MA: massa da amostra; 

MRE: massa do conjunto recipiente/extrativos;  

MRRS: massa do conjunto recipiente/resíduo de solvente. 

 

4.1.3 Teor de lignina 

 

A lignina possui estrutura completamente amorfa e tridimensional, sendo um dos 

componentes aromáticos mais abundantes da biosfera, sua abundância no tecido vegetal pode 

ser determinada utilizando uma solução ácida para a dissolução de todos os carboidratos, 

restando apenas à lignina. 

O método padrão utilizado segue, com adaptações, a norma (T222 om-06). 

Utilizou-se 1g da fibra vegetal seca e sem extrativos, este material foi colocado no almofariz 

com 17mL de ácido sulfúrico a 72% (m/m), agitou-se utilizando o pistilo durante 15 min, até 

solubilizar todo o conteúdo, o sistema deve ficar em repouso por 24 horas. 

Decorrido o processo de digestão, adicionou-se água destilada para diluir o ácido 

a 4% (V=306mL), o sistema foi transferido para um balão de 1L, conectou-se um 

condensador e o conjunto foi aquecido em manta aquecedora durante 4 h, contando a partir do 

início da fervura. 

Após este período, o sistema foi filtrado utilizando um funil sinterizado que 

possua uma abertura de poro de 10 a 16µ, utilizou-se uma bomba de vácuo para acelerar o 

processo.  

O precipitado recolhido no funil passou por lavagem utilizando água destilada até 

que seu pH fique próximo ao da água de lavagem (pH=7), este processo foi verificado 
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utilizando papel indicador. Ao término do processo o funil foi levado a estufa a 105⁰C durante 

24 horas. Determina-se o percentual de lignina na amostra de acordo com a equação 3. 

 

         (3) 

 

Onde: 

 

MF: da massa do funil limpo e seco 

MA: massa da amostra 

MFL: massa do funil mais da lignina seca 

TL: Teor de lignina 

 

4.1.4 Teor de holocelulose 

 

Holocelulose designa todos os carboidratos presentes na célula vegetal, isto é, a 

celulose mais hemicelulose. Para sua determinação oxida-se a lignina em meio ácido, 

utilizando a oxidação por cloro, obtido da reação entre o clorito de sódio com ácido acético. 

Empregou-se aproximadamente 3g da fibra de Manicária Saccifera, sem umidade 

nem extrativos, em um erlenmeyer de 500mL, figura 10. Em seguida adicionou-se 120mL de 

água destilada. Em capela de exaustão preparou-se um banho-maria mantendo à temperatura 

constante em aproximadamente 70⁰C. No erlenmeyer adicionou-se 3mL de ácido acético 

glacial com pureza de 99% com 7,5 g de clorito de sódio com pureza de 80%. 
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Figura 11-Sistema para determinação da holocelulose 

 

Fonte - Próprio autor 

 

O sistema (erlenmeyer com reagentes) foi tampado devido à liberação do gás 

cloro (gás amarelo-esverdeado), e a reação aconteceu com agitação magnética constante no 

banho-maria por 5 h. Após este período, a reação foi parada com banho de gelo 

permanecendo em repouso por 30 min. 

Utilizando um funil sinterizado o material foi filtrado a vácuo e lavado sucessivas 

vezes com água destilada até que o pH fique neutro. Após esse processo, o filtrado 

permaneceu em estufa por 18 h a 105°C. Podemos determinar o teor de holocelulose de 

acordo com a equação 4. 

 

         (4) 

 

Onde: 

 

MFH: massa do funil com a amostra seca em estufa; 

MF: massa do funil limpo e seco; 

MA: massa da amostra; 

TH: teor de holocelulose. 
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4.1.5 Teor de alfacelulose e hemicelulose 

 

A celulose é constituída basicamente por alfacelulose e betacelulose. De acordo 

com a nomenclatura propostas pela norma TAPPI T 203 cm-99 (2009), a alfacelulose 

configura-se como a celulose não degradada e a betacelulose seria a celulose degradada, 

quando se dissolve a celulose em uma solução de hidróxido de sódio 17,5%. E essa diferença 

de solubilidade se deve a conformação espacial de suas moléculas. 

O teor de alfacelulose e hemicelulose podem ser determinadas da seguinte forma. 

Utilizando-se a fração de todos os carboidratos presentes na estrutura do material 

lignocelulósico (holocelulose) e tratando-a com uma solução alcalina de NaOH a 17,5% 

(m/v), a betacelulose irá se dissolver nesta solução restando, apenas, a alfacelulose. Como a 

holocelulose é constituída majoritariamente por celulose (alfacelulose e betacelulose) e 

hemicelulose, subtraindo o teor de holocelulose menos o teor de alfacelulose encontra-se a 

hemicelulose. 

Para a determinação do teor de alfacelulose, pesou-se 1g de holocelulose seca, 

colocou-se em um almofariz, adicionou-se uma solução de 15 mL de NaOH 17,5%, deixando 

o sistema em repouso por aproximadamente 3 min para que ocorra contato entre os reagentes 

e inicia-se a maceração por 8 min, após este período adicionou – se 40 mL de água destilada 

transferindo o material para um funil sinterizado com abertura de poro de 10 a 16µ, lavou-se o 

material até que o pH ficasse próximo ao da água de lavagem (pH=7), em seguida o funil foi 

levado a estufa para a secagem do material a 105⁰C. O percentual de alfacelulose foi calculada 

de acordo com a equação 5. 

 

        (5) 

 

Onde: 

MFA: massa do funil mais massa de alfacelulose seca na estufa; 

MF: massa do funil limpo e seco; 

MAH: massa da amostra de holocelulose; 

TA: teor de alfacelulose; 
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4.2 Mercerização da fibra de tururi 

 

Quatro amostras distintas da fibra vegetal contendo 50g de cada material foram 

tratadas com 200 mL de diferentes concentrações hidróxido de sódio: 2,5 e 5% (m/v) em uma 

temperatura aproximada de 65 ºC durante 4 horas. A seguir, as fibras foram lavadas com água 

destilada para remoção do excesso de hidróxido de sódio e a seguir branqueadas com 200 mL 

de hipoclorito de sódio a 1%, durante 1 hora, a 65 ºC, para remoção de resquícios de alguns 

extrativos que por ventura não tiverem sidos retirados. A seguir, as fibras foram lavadas 

sucessivamente com água destilada para retirada do excesso de hipoclorito de sódio. As fibras 

foram secas em estufa por 24h a 90 ºC e acondicionadas no dessecador, apresentando um 

rendimento final do processo de 80,00 % (± 1,28). 

 

4.3 Obtenção do cardanol 

 

Os componentes fenólicos do LCC técnico foram separados utilizando à 

metodologia proposta por Kumar (2001) com algumas modificações. Foi dissolvido 100 g de 

LCC em 320 mL de metanol e 170 mL de hidróxido de amônio. O sistema foi mantido sob 

agitação magnética constante por aproximadamente 45 min, e a seguir adicionou-se 300 mL 

de hexano e a mistura foi transferida para um funil de separação, agitada e deixada em 

repouso por um período de 24 horas. A fase orgânica rica em cardanol foi lavada duas vezes 

com 100 mL de NaOH 1,5% (m/v) com intervalo de 8 horas na primeira lavagem e 15 horas 

na segunda. Em seguinda, neutralizada com aproximadamente 86,5 mL de ácido clorídrico 

(5%), agitada lentamente e deixada sob repouso por 1 hora. A fase orgânica foi recolhida, 

concentrada, solubilizada em 200 mL de acetato de etila e tratada com Na2SO4 anidro, após 

repouso de 24 horas, foi filtrada e concentrada novamente. O processo de extração foi 

monitorado por cromatografia de camada delgada (CCD). Utilizando uma mistura de hexano 

e acetato de etila (7:3) como eluente, visto que, existe uma diferença de polaridade nos 

constituintes majoritários do LCC. O material de interesse (cardanol) foi obtido como um 

líquido viscoso e com características básicas. Obtendo-se um rendimento de 50% e pureza de 
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98% do componente fenólico determinado por cromatografia gasosa acoplada a espectro de 

massa CG/MS  

 

4.4 Obtenção do pré-polímero resol. 

 

Em trabalhos publicados anteriormente, foi observado diferentes testes para a 

determinação da melhor proporção entre os reagentes, e o que obteve rendimentos 

significativos foi o utilizado no presente trabalho. Colocou-se em um balão de fundo redondo, 

sob sistema de refluxo, e agitação magnética: 165 mmol (50g) de cardanol; 330 mmol (10 

mL) de formaldeído; e 165 mmol (6,6mL) de hidróxido de amônio na proporção 

estequiométrica de (1: 2: 1), respectivamente. O sistema ficou a uma temperatura de 

aproximadamente 80 ºC durante 3 h e 30 min obtendo-se aproximadamente 40 g do produto 

final (resol). Após o processo o resol foi guardado em geladeira com temperatura aproximada 

de 17 ºC 

 

4.5 Preparo da matriz termorrígida (resol com resina epóxi) e elaboração dos 

compósitos. 

 

A matriz termorrígida foi elaborada utilizando a seguinte proporção em massa 

93% do resol e 3% do Dietilenotrilamina (DETA), esses percentuais são baseados na massa 

do Diglicidil éter de bisfenol-A (DGEBA). Foi adicionado em um béquer: 235 mmol (50g) de 

resina DGEBA; 1,722x10-3 mmol (46,5g) de resol, e misturados até apresentar um aspecto 

completamente homogêneo, após este processo 14,5 mmol (1,5g) de DETA. A figura 11, 

ilustra o processo de obtenção dos compósitos. O molde padrão (figura 11A) foi previamente 

untado com cera de carnaúba para facilitar o processo de retirada do material após a 

elaboração dos compósitos, em seguida colocou-se as fibras de tururi (figura 11B) e alternou-

se as camadas de fibra e de matriz até obter quatro camadas de fibra e quatro camadas de 

matriz. O percentual de reforço correspondeu a 20% em massa da matriz termorrígida. O 

compósito permaneceu em repouso por 24 h e posteriormente prensados com 4 toneladas 
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(figura 11D), por 4 h. Posteriormente, o compósito foi curado em estufa por 4 h a 80°C 

(figura 11C). Em seguida, os corpos de prova (figura 11E) foram confeccionados para a 

realização do ensaio mecânico de tração. 

 

Figura 12-Confecção dos compósitos: (A) molde padrão; (B) camada de fibra; (C) compósito; 

(D) prensa hidráulica contendo o material; (E) corpos de prova. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Já os compósitos com uma camada de reforço foram elaborados utilizando 5,7g.de 

resol, 0,2 de DETA e 6,1g de DGEBA. O procedimento experimental foi o mesmo abordado 

para a elaboração dos compósitos com quatro camadas. 
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5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

5.1 Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

 

A cromatografia em camada delgada foi utilizada para monitorar a separação do 

componente majoritário do LCC técnico, o cardanol. Neste procedimento foram utilizadas 

cromatoplacas com gel de sílica aderido a folha de alumínio (TLC Sílica gel 60 F254 - 

Merck), às quais foram reveladas com solução de vanilina e como eluente uma mistura de 3 

mL de acetato de etila com 7 mL de hexano. 

 

5.2 Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectro de Massas (CG/EM). 

 

A análise CG/EM foi realizada para determinar a pureza do cardanol. Utilizou-se 

um cromatógrafo CG-EM-QP 2010 (Shimadzu®), equipado com uma coluna DB-5 (5% fenil-

metilpolisiloxano) de 20 m de comprimento, 0,18 mm de diâmetro interno e 0,4 μm de 

espessura do filme. O volume injetado de amostra (solubilizada em acetato de etila) foi de 1,0 

µL e o hélio foi utilizado como gás de arraste. A técnica foi realizada no Laboratório de 

produtos e tecnologia em processos (LPT), UFC, Ceará, Brasil. 

 

5.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com EDS. 

 

Foi utilizada para analisar o aspecto morfológico das fibras de tururi em seu 

estado natural e mercerizadas. A metalização das fibras foi realizada com uma fina camada de 

ouro, e o EDS foi empregado para revelar a presença de silício na fibra. O metalizador 

utilizado foi (Quorum) Q150T ES. A técnica foi realizada na Central Analítica-UFC/CT-

INFRA/MCTI-SISNANO/Pró-Equipamentos CAPES. 
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5.4 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro Perkin Elmer, 

modelo FT-IR/NIR FRONTIER, utilizando ATR (Refletância Total Atenuada) constituído por 

cristais de ZnSe com resolução de 4 cm-1 usando a média aritmética de quatro varreduras, na 

faixa de número de ondas de 4000-500 cm-1. A técnica foi realizada no Laboratório de 

produtos e tecnologia em processos (LPT), UFC, Ceará, Brasil. 

 

5.5 Difração de Raios X. 

 

As análises de difração de raios-X das fibras de tururi foram obtidas a uma 

temperatura de 300 K, utilizando um difratômetro Xpert Pro modelo MPD, com tubo de Cu 

em 40 kV com raio de 240 mm e 30 mA. Foram utilizados 5s para cada passo de contagem de 

tempo e uma faixa de 1°/min na escala de 10° a 50° em 2θ. 

O índice de cristalinidade foi calculado de acordo com o método de Segal 

(Equação 6) (SEGAL et al., 1959) (LU et al., 2014). 

         (6) 

 

Sendo:  

Ic = índice de cristalinidade; em porcentagem; 

I(002) = pico de intensidade da difração que representa o material cristalino próximo de 2θ= 

22°; 

I(am) =  intensidade da difração que representa o material amorfo próximo de 2θ= 18°. 

As análises foram realizadas no laboratório de raio-x, departamento de física na 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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5.6 Análises Termogravimétricas (TGA). 

 

Foi empregada para se verificar a estabilidade térmica das fibras de tururi, obtidas 

no equipamento Mettler-Toleto®, modelo TGA/SDTA 851, realizadas sob atmosfera de N2 

(fluxo de 50 cm3/min), com taxa de aquecimento de 10 °C/min em uma faixa de temperatura 

de 30 a 800 °C. Utilizou-se cadinho de alumína com aproximadamente 5,0 mg de amostra. A 

técnica foi realizada no Laboratório de produtos e tecnologia em processos (LPT), UFC, 

Ceará, Brasil. 

 

5.7 Calorimetrias Exploratórias Diferencial (DSC). 

 

As análises de DSC é foram utilizadas para o estudo da temperatura de cura da 

matriz, foram obtidas em um equipamento Mettler-Toleto®, DSC823E, sob atmosfera de N2 

(fluxo de 50 ml/min), taxa de aquecimento de 10 ºC/min em uma faixa de temperatura entre 

30 e 200 ºC. Utilizou-se cadinho de platina contendo aproximadamente 5,0 mg de amostra. A 

técnica foi realizada no Laboratório de produtos e tecnologia em processos (LPT), UFC, 

Ceará, Brasil. 

 

5.8 Ensaio Universal de Tração. 

 

Foi utilizado para verificar o comportamento plástico dos compósitos e determinar 

suas propriedades mecânicas comparadas a matriz. Os corpos de prova com dimensões de 175 

x 25 x 5 mm foram ensaiados na máquina de tensão DL 10000/700 (Emic) com célula de 

carga de 100 kN com uma velocidade de 5 mm/min. Os ensaios foram realizados com base 

nas normas ASTM D3039 e ASTM D638. Os ensaios foram realizados no Laboratório de 

Ensaios Mecânicos na Universidade Federal do Ceará. 
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5.9Análise Dinâmico Mecânica (DMA) 

 

A análise dinâmica mecânica foi utilizada para estudar o comportamento 

viscoelástico dos compósitos no equipamento Mettler-Toleto®, modelo DMA 1 utilizando 

uma configuração de flexão móvel fixa em um ponto (single cantilever), frequência de 1 Hz, 

em uma faixa de varredura de 30 a 130 °C sob taxa de aquecimento de 2 °C/min. Os corpos 

de provas foram confeccionados com dimensões 40 x 6 x 2,5 mm. A técnica foi realizada no 

Laboratório de produtos e tecnologia em processos (LPT), UFC, Ceará, Brasil. 

 

5.10 Biodegradação em solo simulado 

 

O solo simulado foi preparado com 23% de terra adubada, 23% de matéria 

orgânica (folha seca e borra de café), 23% de areia e 31% de água destilada. Nessa mistura foi 

adicionado o adubo conhecido como NPK (04 14 08) da marca West Garden. Foram 

determinados os teores de nitrogênio e carbono do solo simulado, buscando manter a relação 

C:N = 38,7±2,3. O pH do composto foi de 7,0±0,15, umidade média de 40,0±0,05% e teor de 

matéria orgânica de 15,3±0,02%. O ensaio foi realizado no laboratório de Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas, na Universidade Federal do ABC, SP. 

A análise de biodegradação em solo simulado foi realizada, em média, com 8 

corpos de prova de cada amostra, estas então são submersas (3cm) no solo (Figura 12) a uma 

distância de aproximadamente de 3 cm entre eles, armazenadas em ambiente fechado e 

ventilado, com ausência de luz, promovendo a ação microbiológica e retiradas a cada 45 dias, 

para determinação da porcentagem de perda de massa (Equação 7). 

 

       (7) 
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Figura 13-Esquema de disposição das amostras em solo simulado 

 

Fonte-Próprio autor 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização da Fibra de Manicária Saccifera (tururi) 

 

As fibras de tururi foram caracterizadas por análise lignocelulósica, Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raio-x (DRX), Análise Termogravimétrica (TG) 

e também foi realizado biodegradação em solo simulado. 

As fibras de tururi foram inicialmente caracterizadas pelas análises 

lignocelulósicas com adaptações, que permitiram a determinação do percentual dos 

macrocomponentes: celulose, hemicelulose, lignina e de outros componentes que não 

compõem a parede celular das fibras (extrativos). As composições químicas da fibra de tururi 

(estudadas neste trabalho) e de outras fibras lignocelulósicas previamente relatadas na 

literatura são apresentadas na tabela 4. 

Tabela 4-Percentual de macrocomponentes de diversas fibras lignocelulosicas 

Fibras Cinzas  Extrativos  Lignina  Hemicelulose  Celulose  Referência 

Bambu * * 32,00% 5,00% 60,00% [1] 

Bucha 1,05% 7,88% 13,12% 22,50% 55,00% [2] 

Coco * * 12,00% 20,00% 43,00% [3] 

Sisal * * 12,00% 14,00% 70,00% [4] 

Tururi 1,65% 0,24% 25,63% 17,79% 77,81% [5] 

Tururi 2,19% 0,54% 31,10% 12,00% 74,10% [6] 

Fonte [1] (JUNIOR et al., 2014a), [2] (LEANDRO et al., 2015), [3] (BARRETO et al., 2012), [4] (BARRETO et 

al., 2011a);[5] presente trabalho, [6] (PORRAS et al.,2014)  

*Análise não realizada. 

De acordo com os dados da tabela 4, é possível observar que, a fibra de tururi do 

presente trabalho contém o maior percentual de celulose (77,81%), seguindo por sisal (70%), 

bambu (60%), bucha (55%), coco (43%) e percentual superior ao tururi extraído da Amazônia 

colombiana (PORRAS et al.,2014). Os extrativos que apresentam a função no tecido vegetal 

de proteger a madeira contra o ataque de agentes externos apresentou percentual condizente 

com o da literatura, pois este componente pode atingir até 5% do material lignnocelulósico 

(TAPPI.T 211 om-02). O teor de lignina para a fibra de tururi (presente trabalho) foi inferior 

ao bambu e ao tururi observado na literatura. Porém, superior a bucha, coco e sisal. 
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É interessante quantificar o percentual de cada macrocomponente lignocelulósico, 

porque diversos materiais podem ser desenvolvidos utilizando esses componentes 

individualmente, apresentando a qualidade de serem obtidos a custo relativamente baixo, 

principalmente de resíduos agroindustriais. Mesmo que, no presente trabalho, tenha como 

foco principal utilizar a fibra de tururi como agente de reforço em compósitos, é interessante 

quantificar os macrocomponentes para servir de base para futuras aplicações tecnológicas. Por 

exemplo, a celulose é utilizada na indústria de papel. Já a hemicelulose, pode ser utilizada 

para a elaboração de polímeros e gás metano (SILVA., et al2017). Já a lignina, pode ser 

utilizada como fonte de fenóis em substituição aos derivados petroquímicos.  

Diante dos resultados observados na tabela 4, o mais relevante para a utilização da 

fibra como agente de reforço em compósitos é o teor de celulose, pois a interação da matriz 

fenólica com a fibra é resultado da adesividade das microfibrilas de celulose com a matriz 

polimérica, ou seja, de todas as fibras mencionadas no trabalho a fibra de tururi mostra-se 

promissora levando-se em conta somente o teor de celulose. Outros fatores também são 

interessantes para investigar o potencial da fibra de tururi como agente de reforço, entre eles, 

a cristalinidade, estabilidade térmica e a rugosidade superficial da fibra. 

Para analisar a morfologia superficial da fibra de tururi natural e os efeitos 

proporcionados pelo tratamento alcalino na fibra tratada, o material foi caracterizado por 

MEV. A superfície externa e interna da fibra de tururi natural estão ilustradas nas figuras 13 e 

14. Já as figuras 15 e 16 retratam as fibras tratadas quimicamente com solução a 2,5 

(FTNaOH2,5%) e 5% de NaOH (FTNaOH5%), respectivamente. 
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Figura 14-Superfície externa da fibra de tururi 

 

Fonte- Próprio autor 

 

Figura 15-Superfície interna da fibra de tururi 

 

Fonte -Próprio autor 
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Figura 16-Fibra de tururi tratada com hidróxido de sódio a 2,5% m/v 

 

Fonte -Próprio autor 

 

Figura 17-Fibra de tururi tratada com NaOH 5% m/v 

 

Fonte- Próprio autor 
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De acordo com as figuras 13 e 14 foi observado que a fibra apresentou uma 

superfície totalmente recoberta por ceras, graxas e materiais não celulósicos (extrativos) não 

apresentando cavidades. A presença desses componentes superficiais dificulta a interação com 

a maioria das matrizes poliméricas desfavorecendo a aplicação dessas fibras vegetais como 

agente de reforço. 

De acordo com SILVA et al. (2015), a fibra natural possui natureza incompatível 

com a maioria das matrizes poliméricas, sendo necessários tratamentos químicos que 

permitam o aumento desta compatibilidade . 

Uma alternativa viável para modificar a superfície da fibra vegetal (retirada dos 

extrativos), consiste no tratamento com hidróxido de sódio. Esse tratamento pode remover os 

materiais não celulósicos, quebrando as ligações de hidrogênio que unem as cadeias da 

celulose (BARRETO et al., 2012) (JUNIOR et al., 2014). 

Comparando as superfícies das fibras apresentadas nas figuras 13 e 14 com as das 

figuras 15 e 16 (fibras tratadas quimicamente), foi evidenciado que as fibras tratadas 

apresentaram uma superfície com rugosidades. Constatou-se também, a presença de 

cavidades, que estavam encobertas por impurezas superficiais, materiais não celulósico, 

substâncias inorgânicas e ceras. A remoção desses componentes ocorreu devido a extração e 

solubilização dos constituintes químicos superficiais da fibra pelo tratamento alcalino.  

De acordo com as imagens obtidas na figura 16, a utilização de tratamento 

alcalino com concentração de NaOH a 5%, ocasionou um ataque mais invasivo nas fibras de 

tururi, onde foi possível observar uma maior penetração do álcali no tecido vegetal causando 

desfibrilação, consequentemente fragilizando a fibra, podendo desqualificar sua utilização 

como agente de reforço. Com isso, o tratamento alcalino com NaOH a 2,5% 

morfologicamente apresentou um maior potencial para atuar como agente de reforço em 

compósitos. 

Ainda de acordo com as figuras 15 e 16, observou-se a presença de glóbulos e 

saliências na superfície vegetal. Para analisar a composição química desses glóbulos e 

comparar com uma região externa a ele, realizou-se uma investigação utilizando a 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS). 

Na figura 17, analisou-se as composições químicas dos glóbulos (Spectrum 1) e 

uma região fora do glóbulo (Spectrum 2). Já nas figuras 18 e 19, apresenta a concentração 

aparente de alguns elementos químicos que compõem a fibra vegetal. 
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Figura 18-MEV das Saliências globulares da fibra 

 

Fonte- Próprio autor 
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Figura 19-EDS do Spectrum 1 correspondente a composição química dos glóbulos 

 

Fonte- Próprio autor 

 

Figura 20-EDS do Spectrum 2, correspondente a composição química da região externa ao 

glóbulo. 

 

Fonte- Próprio autor 
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Observando as figuras 17, 18 e 19 foi verificado que a concentração aparente do 

elemento silício nos glóbulos foi superior à sua região externa. Os valores obtidos nestas 

figuras, estão na tabela 6. 

 

Tabela 5-Concentração aparente dos componentes químicos presentes nos glóbulos e na 

região externa. 

 Concentração aparente de 

carbono (%) 

Concentração aparente de 

oxigênio (%) 

Concentração aparente de 

silício (%) 

Glóbulos 6,46 49,08 31,07 

Região externa 36,49 32,56 0,19 

Fonte -Próprio autor 

 

De acordo com a tabela 4, a concentração aparente de silício presentes nos 

glóbulos e da região externa foi de 31,07 e 0,19%, respectivamente. A partir desses dados, foi 

observado que o percentual de silício que compõem os glóbulos é 163% superior ao teor de 

silício externamente. Comprovando que esse elemento fica confinado em maior concentração 

em pontos específicos da superfície da fibra vegetal. Ainda de acordo com a tabela, os 

glóbulos apresentam em sua composição química um percentual de oxigênio na ordem de 

49,08%, ou seja, esses glóbulos são constituídos por óxido de silício. 

O teor de silício na superfície da fibra torna-se uma qualidade que diferencia sua 

morfologia em relação as outras fibras lignocelulósicas, pois a interação entre os componentes 

dos compósitos é resultado da adesividade das fases, ou seja, quanto maior a rugosidade 

interfacial, aumenta-se a penetração fibra-matriz, o que pode potencializar as propriedades 

termomecânicas das fibras e compósitos. Segundo Porras et al. (2014) os glóbulos e as 

saliências aumentam a rugosidade superficial da fibra, possibilitando uma melhor penetração 

da matriz polimérica. Ainda segundo Porras, estudando fibras de tururi extraídas da 

amazônica Colombiana observou em seu trabalho a presença destas saliências globulares na 

fibra natural, confirmando que o óxido de silício é uma característica da fibra de tururi 

independente da região geográfica. 

Além da rugosidade, o óxido de silício exerce diversas funções no tecido vegetal, 

pois melhora da arquitetura da planta; diminui a taxa de transpiração; confere uma maior 

atividade fotossintética; aumenta a resistência das plantas às pragas e moléstias, além de 

aumentar a rugosidade da fibra.(NETO, E.B.;BARRETO, L, 2011).  
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Ainda estudando a melhor forma de utilizar a fibra de tururi como agentes de 

refoço, foi realizado a difração de raios-x, para averiguar qual tratamento alcalino utilizado é 

o mais viável para a fibra utilizada no presente trabalho. 

Utilizando a difração de raios-x estudou-se a relação dos componentes cristalinos 

e amorfos que compõem a fibra vegetal. Os padrões de difração de raios-X das fibras de tururi 

natural e tratadas com NaOH 2,5 e 5% são mostrados na figura 20. 

 

Figura 21-Perfis de DRX da fibra de tururi natural(FTN) e tratadas com diferentes 

concentrações de hidróxido de sódio (FTNaOH2,5% e FTNaOH5%). 

 

Fonte- Próprio autor 
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Analisando a figura 20, se observou os picos de ângulos de Bragg (2θ): 16,3º; 19º 

e 22,76º que representam os planos cristalográficos que correspondem à 

celulose tipo I indicados pelo centro internacional para dados de difração (ICDD) (RIBEIRO 

et al., 2017). O aspecto cristalino foi observado pela reflexão em 2θ=22,76°, enquanto o 

caráter amorfo foi verificado pela ausência de reflexão em 19°. No difratograma do 

FTNaOH2,5% se observou a intensificação do pico referente ao plano cristalográfico 002 em 

relação ao CFTN e FTNaOH5%. Estes resultados justificam o aumento percentual de celulose 

no FTNaOH2,5% proporcionado pelo tratamento alcalino.  

De acordo com os valores obtidos no difratograma da figura 20 e utilizando o 

método determinado por Segal (1959), foi calculado o índice de cristalinidade das fibras e 

com os resultados foi elaborado a tabela 7. 

 

Tabela 6-índice de cristalinidade da fibra de tururi natural e mercerizadas com diferentes 

concentrações de hidróxido de sódio (NaOH). 

Amostra Índice de cristalinidade 

FTN 47 

FTNaOH 2,5% 65 

FTNaOH5% 50 

Fonte-Próprio autor 

 

Analisando a tabela 7, foi observado que o índice de cristalinidade para o FTN, 

FTNaOH2,5% e FTNaOH5% foi de 47, 65 e 50% respectivamente. A partir desses dados foi 

observado que o tratamento alcalino utilizando NaOH a 2,5% foi o mais eficiente, pois 

ocorreu a intensificação da cristalinidade comparado ao FTN e FTNaOH5%. A diminuição do 

índice de cristalinidade do FTNaOH5%, para 50%, pode estar relacionado a degradação das 

microfibrilas de celulose, dado que corrobora com o MEV, onde foi evidenciado um 

tratamento mais invasivo na fibra causando desfibrilação. Todos esses resultados estão 

relacionados a solubilização e extração dos componentes amorfos da fibra proporcionado pelo 

tratamento alcalino (JUNIOR et al., 2014b) . 

Para averiguar os grupos funcionais que compõem os macrocomponentes 

lignocelulósicos na fibra natural e modificações na fibra tratada proporcionada pelo 

tratamento alcalino, realizou-se a espectroscopia no infravermelho. 
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A Figura 21, apresenta o espectro de infravermelho das fibras de tururi natural e 

tradadas com solução de NaOH a 2,5% e 5% e suas respectivas bandas, atribuídas aos 

principais grupos funcionais presentes nos macrocomponentes lignocelulósicos que 

caracterizam os constituintes das fibras: celulose, hemicelulose e lignina (determinados pela 

análise lignocelulósica). 

 

Figura 22-Espectros de infravermelho da fibra de tururi natural e mercerizada com diferentes 

concentrações de NaOH. 

 

Fonte-Próprio autor 
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De acordo com a figura 21, foi observado uma banda de absorção larga a cerca de 

3400 cm-1 que corresponde às vibrações de estiramento (O-H) de hidroxila de álcool presente 

na celulose (MORTAZAVI; MOGHADDAM, 2010) . Os picos em aproximadamente 2900 

cm-1 são bandas características relacionadas as vibrações de estiramento assimétrico e 

simétrico de grupos alquila (C-H) do esqueleto carbônico da celulose. Foi observado banda 

em 1735 cm-1, atribuídas ao estiramento axial (C=O) de carbonilas presentes na hemicelulose, 

pectinas e ceras, esta banda discreta no espectro pode ser atribuída ao baixo percentual destes 

componentes determinados anteriormente pela análise lignocelulósica (tabela 3). Já a banda 

em 1246 cm-1 na fibra natural corresponde ao estiramento de ligação (C-O-C) de éter presente 

na lignina (PORRAS; MARANON; ASHCROFT, 2016) . Na região de 1050 a 1160 cm-1, as 

absorções podem ser atribuídas principalmente as vibrações (C=C) aromático da lignina. 

(PORRAS; MARANON; ASHCROFT, 2015)(OTTO et al., 2017b) .Além disso, o pico 

próximo de 1640 cm-1 está associado ao estiramento (C=O) presente na lignina (PORRAS; 

MARANON; ASHCROFT, 2015b).  

Comparando os espectros de FTIR das fibras tratadas com as fibras não tratadas 

foram observados uma diminuição e o desaparecimento das respectivas bandas em 1735 e 

1246 cm-1 para as fibras FTNaOH2,5% e FTNaOH5% podendo ser relacionado as 

modificações químicas nas fibras resultante da retirada parcial dos componentes amorfos, e a 

intensificação das bandas em 3400 e 1050 cm-1, são atribuídas a maior exposição dos 

macrocomponentes lignocelulósicos em decorrência do tratamento alcalino.  

Ainda analisando os efeitos proporcionados pelo tratamento alcalino nas fibras, 

utilizou-se a análise termogravimétrica para relacionar a perda de massa da amostra em 

relação a temperatura.  

A figura 22, apresenta o perfil de degradação térmica da fibra natural e fibras 

tratadas com 2,5 e 5% de NaOH. E os dados relacionados aos principais eventos de perda de 

massa das fibras estão organizados na tabela 8. De forma geral, foi observado que as fibras 

apresentaram perfil de degradação térmica semelhante, com a ocorrência de três principais 

eventos de degradação. 
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Figura 23-Gráficos de TG e DTG das fibras de Tururi natural e mercerizadas com diferentes 

concentrações de hidróxido de sódio (NaOH) 

 

Fonte- Próprio autor 
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Tabela 7-Principais eventos de degradação observados nas fibras de tururi natural e tratadas 

T0 temperatura onset, Tmax temperatura de perda máxima, Te temperatura endset, Δm perda de massa. 

Fonte-Próprio autor 

 

O primeiro evento de degradação foi observado entre 22 e 125 °C para o FTN, de 22 

a 90°C para o FTNaOH2,5% e entre 25 e 115 °C para o FTNaOH5% com perda de massa de 

8, 11 e 7% respectivamente. Foi observado uma progressiva perda de massa em temperaturas 

inferiores a 100 °C associadas à perda de água, pois as fibras mesmo previamente secas 

possuem um caráter hidrofílico, absorvendo água.  

No FTN, foi observado um evento (ombro) ocorrendo de 250 a 300°C que pode estar 

associado a decomposição da hemicelulose apresentando como temperatura de perda máxima 

de massa de 276°C (PORRAS; MARANON; ASHCROFT, 2016), pois como foi evidenciado 

na análise lignocelulósica a fibra natural apresentou um percentual de 17,79%, esse evento 

praticamente não foi evidenciado nas fibras tratadas. 

Já o segundo evento, foi observado entre 210 e 372 para o CFTN, de 245 a 366°C 

para o CFTNaOH2,5% e de 240 a 362 para o CFTNaOH5%, com perda de massa de 49, 53 e 

61% respectivamente. Esse evento, pode estar relacionado à degradação da hemicelulose e 

celulose que ocorre na faixa de 220 a 315 ºC (PORRAS; MARANON; ASHCROFT, 2016). 

Por último, se observou o terceiro evento entre 377 e 547 °C para o FTN, de 375 a 525°C para 

o FTNaOH2,5% e entre 365 e 568 °C para o FTNaOH5% com perda de massa de 34, 27 e 

26% respectivamente. Referente à perda de massa de compostos formados na degradação do 

segundo evento, pois a lignina se degrada em uma ampla faixa de temperatura (220 a 550 ºC) 

sendo difícil de ser identificada. Observou-se também um teor de resíduos entre 3,2; 4,2 e 

4,3% para o FTN, FTNaOH2,5% e FTNaOH5%, respectivamente. Esses resultados estão 

relacionados aos sais minerais contidas na amostra e condizentes com as fibras 

lignocelulósicas já caracterizadas na literatura (COSTA JUNIOR et al. 2014) (RIBEIRO et al. 

2017). 

 

Amostra 1° evento 2° evento 3° evento Resíduo  

 To Tmax Te Δm To Tmáx Te Δm To Tmáx Te Δm  

FTN 22 56 125 8 210 320 372 49 377 486 547 34 4,3% 

FTNaOH 2,5% 22 54 90 11 245 318 366 53 375 426 525 27 4,2% 

FTNaOH 5% 25 70 115 7 240 315 362 61 365 463 468 26 3,2% 
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6.1.1 Biodegradação em solo simulado das fibras de tururi 

 

A Figura 23, mostra as curvas referentes à massa retida das amostras de fibras 

naturais e das tratadas com hidróxido de sódio, em diferentes concentrações de NaOH (2,5% e 

5%). Onde foram avaliados quanto à variação de massa em solo simulado e exibiram 

diferentes perfis de biodegradação. 

 

Figura 24-Biodegradação das fibras de tururi natural e mercerizadas com diferentes 

concentrações alcalinas 

 

Fonte- Próprio autor 

 

De acordo com os resultados apresentados na figura 23, foi observado na primeira 

retirada no solo simulado em 15 dias que o FTN não apresentou mudanças significativas de 

perda de massa, já o CFTNaOH2,5% evidenciou-se aumento de massa (4,5%), enquanto, o 

FTNaOH5% apresentou perda de massa acentuada (23%). Na segunda retirada (30 dias), no 

FTN foi verificado um aumento discreto da massa (2%), enquanto o FTNaOH2,5% e o 

FTNaOH5% ocorreu uma diminuição de massa na ordem de: 22,6 e 68,6%. Foi observado 
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também, na terceira retirada, uma diminuição da massa de todas as amostras: 5,5; 45,86; 

93,93% para o FTN, FTNaOH2,5% e FTNaOH5%, respectivamente.  

Portanto, como foi mencionado, as amostras tratadas provavelmente tornaram-se 

mais suscetíveis ao efeito da biodegradação, por conta, do tratamento das mesmas com 

NaOH, pois o alcali remove a lignina, expondo as cadeias celulósicas, o que facilita a ação 

dos microrganismos e o intumescimento das fibras, agilizando a fase biótica e abiótica da 

biodegradação, comparadas a fibra natural. A lignina atua como uma barreira protetora para a 

permeabilidade das células vegetais e protege o tecido vegetal dos ataques microbianos, e 

assim, evitando a destruição das células vegetais, além de funcionar como uma barreira 

química (LEE; HAMID; ZAIN, 2014).  

Portanto, as fibras tratadas sofreram durante o ensaio, uma biodegradação 

significativa, fato explicado, pela maior exposição microfibrilar, que facilita o processo 

biodegradativo. Já no FTN, não foi observado em 60 dias perda considerável da sua massa, 

pois a lignina e a hemicelulose atuam como uma barreira protetora retardando a 

biodegradação. 

Outro aspecto, é o fenômeno do aumento da perda de massa relacionado ao 

aumento de concentração de NaOH na mercerização, portanto, é provável que ao aumentar a 

concentração de NaOH, promova a aceleração da biodegradação por diminuir gradativamente 

a concentração de lignina nas fibras.  

A tabela 7, mostra as fibras no estado natural e tradadas quimicamente e as 

retiradas a cada quinze dias no processo de biodegradação. 
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Tabela 7-Imagens de amostras brutas (sem Tratamento) e biodegradadas 

 FTN FTNaOH2,5% FTNaOH5% 

Início 

 

 

 

  

 

 
  

1° Retirada 

 

 

 

2° Retirada 

 

 

 

3° Retirada 

 

 

 

Fonte Próprio autor 

 

De acordo com a tabela 7, observa-se que as fibras tratadas foram mais suscetíveis 

ao processo biodegradativo comparada a fibra natural, ou seja, são ambientalmente mais 

adequadas para serem utilizadas como agentes de reforço, pois quando descartadas na biosfera 

entram mais rapidamente nos ciclos biogeoquímicos. 

Costa Junior et al (2014), estudando a biodegradação da fibra de bambu observou 

que após 30 dias de ensaio as fibras de bambu natural, e tratadas com solução de NaOH 5 e 

10% mostraram diferentes grau de biodegradação com a perda de massa de 8,03%, 12,00% e 

16,09%, respectivamente. Observou-se ainda, que as fibras sem tratamento foram mais 

resistentes à ação dos microrganismos, devido à presença de lignina e hemicelulose, que 

causaram uma maior proteção para a fibra. 

Ainda comparando com a literatura, Barreto et al (2009), observou que, as ações 

dos microrganismos do solo simulado atuaram de maneira ineficiente no sisal bruto, porém no 

sisal tratado no NaOH, ocorreu maior perda de massa devido ao aumento da concentração de 

álcali, que remove fortemente os macrocomponentes que protegem as fibras.  

Portanto, a fibra de tururi utilizada no presente trabalho, apresentou perfis de 

biodegradação proporcionais a concentração de base, sendo a fibra tratada com NaOH com 

2,5% de álcali, possui as melhores condições para atuar como agente de reforço. 
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6.2 Caracterização do cardanol, matriz polimérica e dos compósitos. 

 

O estudo da eficiência do processo de extração do cardanol e das condições de 

processamento, caracterização dos compósitos e o efeito do tratamento alcalino no agente de 

reforço potencializando as propriedades da matriz será discutida a seguir. 

 

6.2.1 Caracterização do cardanol. 

 

Após o processo de extração por solvente, o cardanol insaturado foi caracterizado 

utilizando cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG/MS) e 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). As Figuras 24 (A e B) 

apresentam, respectivamente, o cromatograma e o espectro de massa do cardanol insaturado.  

No cromatograma (figura 24A), foi observado um pico mais intenso com tempo 

de retenção de 7 min, que representa cerca de 98 % da amostra e, comprova a pureza do 

material. 
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Figura 25- CG/MG do cardanol insaturado 

 

Já no espectro de massas (Figura 24B) foi observado a presença de um sinal com 

razão massa carga de (m/z 302), compatível com a massa molecular calculada para o cardanol. 

Foi também observado um sinal com m/z 108, relativo ao íon mais estável do processo de 

fragmentação do cardanol monoinsaturato (pico base).  

Na Figura 25, é apresentado o espetro de infravermelho do cardanol insaturado, 

foi possível observar em 3400 cm-1, o estiramento vibracional da ligação (O-H) relativo a 

hidroxila fenólica do cardanol. Além de bandas de estiramento da ligação (C-H) de carbono 

sp2 em 3010 cm-1. Em 2941 e 2847 cm-1 foram observadas bandas relacionadas ao estiramento 

assimétrico e simétrico de (CH2) da cadeia lateral pentadecílica do cardanol. Já as bandas em 

1587 e 1457 foram atribuídas ao estiramento da ligação (C=C) do anel aromático. Em 1151 
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cm-1 o estiramento de ligação (C-O) e, em 785, banda característica de deformação angular de 

ligação (C-H) do anel aromático. Outras deformações menos intensas podem ser notadas em 

722 cm-1 relacionada ao modo vibracional (C-H) da ligação no plano. Todas essas atribuições 

de bandas corroboram para a confirmação da estrutura do cardanol insaturado.  

Figura 26-FT-IR do cardanol insaturado 

 

Fonte- Próprio autor 

 

Os resultados obtidos foram condizentes com os literários (RIBEIRO et al., 2017) 

de onde se pode afirmar que o processo de extração do cardanol a partir do LCC técnico e a 

caracterização de sua estrutura química foram realizados de forma eficiente, comprovando a 

pureza do material e a aplicabilidade dos processos de extração e caracterização.  

 

6.2.2 Caracterização dos compósitos. 

 

A Figura 26, mostra as curvas do fluxo de calor em função da temperatura. Essas 

curvas geralmente, representam o comportamento que podem estar relacionados com a 

evaporação da umidade absorvida pelos corpos de prova, como também aos processos de 

cura. 
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Figura 27-Curvas de DSC da Matriz Polimérica 

 

Fonte-Próprio autor 

 

Analisando a figura 26, foi observado na curva relacionada a matriz não curada, 

um fenômeno exotérmico em aproximadamente 80ºC, configurando à cura do material 

polimérico. O material quando foi aquecido desenvolveu uma rede interconectada 

tridimensional com ligações cruzadas liberando calor. Foi observado também, outro evento 

em aproximadamente 100ºC, que foi atribuído a um fenômeno físico endotérmico relacionado 

a evaporação da água resultante da reação de poli condensação do resol. Portanto, a 

temperatura de cura da matriz utilizada para o presente trabalho foi de 80°C durante 4h. 

Já na curva relativa a matriz polimérica curada, não se observou nenhum evento, 

pois, o material quando preparado, foi aquecido previamente a 80°C, curando totalmente, fato 

evidenciado pela ausência do pico exotérmico a 80 °C. Observou-se também, a ausência do 

fenômeno endotérmico, comprovando que as ligações cruzadas presentes na rede 

tridimensional do material dificultam a entrada de água.  

Portanto, as condições para o processamento da matriz para a elaboração dos 

compósitos são viáveis, pois ocorre a uma temperatura inferior a decomposição térmica do 

agente de reforço que será utilizado no presente trabalho. Ou seja, o reforço não formará 

voláteis nas condições do processo. 
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A literatura reporta os seguintes resultados no que refere aos trabalhos de: 

Leandro et al (2014), Costa Júnior et al (2014) e Barreto et al (2010), que utilizaram 

condições térmicas diferentes com os seguintes valores para a temperatura de cura da matriz 

polimérica: 100, 130 e 80°C, respectivamente. Mesmo que nos trabalhos relatados da 

literatura tenham sido utilizados a mesma matriz polimérica, o reticulador utilizado foi 

diferente, justificando as diferentes temperaturas de cura. Esses resultados comprovam a 

qualidade dos compósitos elaborados no presente trabalho, pois pode-se curar o material 

utilizando condições menos agressivas. 

Ainda caracterizando termicamente os materiais, a figura 27, ilustra a perda de 

massa da matriz e dos compósitos em função da temperatura, assim como o perfil de 

degradação térmica dos compósitos preparados com fibra natural e fibras tratadas com 2,5 e 

5% de NaOH. 
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Figura 28- (A) Curvas de TG da matriz e dos compósitos e (B) Curvas de TG e DTG dos 

compósitos. 

 

Fonte-Próprio autor 

Os parâmetros de degradação térmica, To (temperatura onset); Te (Temperatura 

endset); Tmax (Temperatura onde ocorre a maior taxa de degradação); Δm (perda de massa); 

CC (Conteúdo de cinzas), obtidos a partir dos gráficos de degradação térmica dos compósitos 

(figura 27B) são apresentados na tabela 9, que mostra os principais eventos relacionados a 

perda de massa relacionados aos compósitos. 



 

68 

Tabela 8-Dados de degradação térmica dos compósitos reforçados com fibras de Tururi sob 

atmosfera de N2 

 

De acordo com a figura 27(A), a temperatura inicial de degradação da matriz, 

CFTN, CFTNaOH2,5% e CFTNaOH5% foi de 294, 323, 399 e 332°C. Esse aumento de 

temperatura inicial de decomposição (Tonset) foi superior para todos os compósitos em relação 

a matriz polimérica, pois a adesividade do reforço com a matriz diminui a mobilidade das 

cadeias poliméricas, consequentemente, dificultando a degradação térmica do material. 

Na figura 27(B) e tabela 9, se verificou que o primeiro evento de degradação foi 

observado entre 187 e 380 °C para o CFTN, de 195 a 392°C para o CFTNaOH2,5% e entre 

190 e 400 °C para o CFTNaOH5% com perda de massa de 24, 34 e 35% respectivamente. O 

primeiro evento de degradação pode ser atribuído a decomposição do material lignocelulósico 

(celulose, lignina e hemicelulose) simultaneamente. Já o segundo evento, foi observado entre 

380 e 478°C para o CFTN, de 392 a 475°C para o CFTNaOH2,5% e de 400 a 476 para o 

CFTNaOH5%, com perda de massa de 32, 19 e 16% respectivamente. Esse segundo evento 

pode estar relacionado a decomposição dos componentes flexíveis da matriz polimérica e 

lignina. O terceiro evento, foi observado entre 478 e 605°C para o CFTN, de 475 a 623°C 

para o CFTNaOH2,5% e de 476 a 665 para o CFTNaOH5%, com perda de massa de 36, 37 e 

39% respectivamente. Esse terceiro evento pode estar relacionado a decomposição dos 

componentes rígidos da matriz polimérica e resíduos do segundo evento. 

De acordo a tabela 7, houve um aumento na temperatura inicial de degradação 

térmica (T0) de todos os compósitos reforçados com fibra tratada no primeiro e segundo 

evento, comparados ao reforçado com fibra natural. No primeiro evento, na ordem de: 4,5 e 

1% para CFTNaOH2,5% e CFTNaOH5%, respectivamente. Esse aumento, ocorre devido a 

interação das microfibrilas de celulose com a matriz polimérica que dificulta o grau de 

agitação térmica das partículas, consequentemente, promovendo o aumento da estabilidade 

térmica. Observou-se também, que o teor de resíduos para os CFTN, CFTNaOH2,5% e 

CFTNaOH5% foi de 1,36; 2,61; 3,00% que corresponde aos sais minerais contidas na 

Amostra 1° evento 2° evento 3° evento Resíduo 

 To Tmáx Te Δm To Tmáx Te Δm To Tmáx Te Δm  

CFTN 187 289 380 24 380 432 478 32 478 548 605 36 1,36 

CFTNaOH2,5% 195 302 392 34 392 432 475 19 475 549 623 37 2,61 

CFTNaOH5% 190 329 400 35 400 436 476 16 476 550 665 39 3,00 



 

69 

amostra. O menor teor de resíduos para o CFTN pode ser relacionado a menor adesão 

interfacial fibra-matriz, o que facilita a transformação dos componentes dos compósitos em 

voláteis. 

Dessa forma, é possível afirmar que a incorporação de fibras vegetais a matriz 

polimérica permitiu a obtenção de materiais compósitos com maior resistência a degradação 

térmica. E que os compósitos reforçados com fibras tratadas quimicamente, são mais 

resistentes a degradação térmica que o reforçado com fibra natural, fato explicado, pela maior 

exposição interfibrililar do reforço expondo as cadeias celulósicas potencializando a interação 

com a matriz. 

Além da caracterização térmica dos materiais, os ensaios mecânicos padronizados 

proporcionam dados quantitativos para aplicações futuras desses materiais. 

A figura 28, ilustra o equipamento onde os corpos de prova sofreram uma 

solicitação mecânica uniaxial até sua total ruptura. No ensaio, foi observado uma variação do 

comprimento do corpo de prova em relação à carga aplicada. 

 

Figura 29-Ensaio Universal de Tração dos Compósitos 

 

Fonte- Próprio autor 
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Os resultados obtidos durante o ensaio com os corpos de prova, figura 28, 

forneceram dados de tensão versus deformação da matriz polimérica, CFTN, CFTNaOH2,5% 

e CFTNaOH5%, figura 29. 

 

Figura 30-Curvas do ensaio universal de tração da matriz e dos compósitos reforçados com 

quatro camadas de fibra de tururi tratadas com diferentes concentrações de NaOH. 

 

Fonte-Próprio autor 

 

De acordo com a figura 29, a matriz polimérica, CFTN, CFTNaOH2,5% e 

CFTNaOH5% apresentaram os seguintes valores de deformação (alongamento) na ruptura 

dos corpos de prova de 3,75; 3,75; 2,35 e 2,52% respectivamente. Analisando estes 

resultados, observou-se que a matriz polimérica e o CFTN apresentaram maior alongamento 

antes da ruptura do corpo de prova (maior ductibilidade). Esses resultados, estão de acordo 

com um maior percentual de componentes amorfos na estrutura desses materiais.  

Já o compósito CFTNaOH2,5%, apresentou uma menor deformação e maior 

tensão no momento da ruptura dos corpos de prova, configurando-se como o material menos 

dúctil. O CFTNaOH5%, apresentou menor resistência à tração, pois ocorreu ruptura em 
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menor tensão, com um alongamento de 2,25%, configurando-se como o material menos 

resistente mecanicamente. 

Resultados análogos foram observados por Benaducci e Branciforti (2016), 

estudando compósitos reforçados com nanofibras de celulose, observou que a adição da 

celulose a uma matriz polimérica aumenta o módulo de elasticidade e proporciona corpos de 

prova com menor ductibilidade, assim como no presente trabalho. 

Ainda de acordo com a figura 29, o ensaio universal de tração proporcionou dados 

quantitativos de tensão máxima, tensão de escoamento e módulo de elasticidade. Esses 

valores, estão organizados na tabela 10. 

 

Tabela 9-Dados mecânicos da matriz e dos compósitos reforçados com fibra de tururi com 

quatro camadas de reforço. 

Material Tensão máxima (MPa) Tensão de escoamento (MPa) Módulo de elasticidade (MPa) 

Matriz 13,57 6,11 820,27 

CFTN 14,75 9,51 1418,22 

CFTNaOH2,5% 20,15 13,93 1553,01 

CFTNaOH5% 10,71 10,38 943,87 

Fonte- Próprio autor 

 

De acordo a tabela 10, comparando todos os compósitos elaborados no presente 

trabalho o CFTNaOH2,5% apresentou maiores: tensão máxima (20,15MPa), tensão de 

escoamento (13,93 MPa) e módulo de elasticidade (1553MPa), configurando-se como o 

material mais resistente mecanicamente. 

O módulo de escoamento proporciona a informação da tensão limítrofe que o 

corpo de prova pode sofrer na região elástica do ensaio. Já o módulo de elasticidade está 

relacionado a rigidez do material, ou seja, o CFTNaOH2,5% apresentou um melhor 

comportamento mecânico na região plástica do ensaio em relação a matriz, CFTN e 

CFTNaOH5%. 

Os melhores resultados, para o CFTNaOH2,5% podem estar relacionados a 

interação interfacial da matriz polimérica com o agente de reforço. Os dados obtidos no 

ensaio corroboram com as informações obtidas anteriormente pela MEV, porque, a fibra 

tratada com NaOH2,5% apresentou uma morfologia mais rugosa que melhora a 

compatibilidade com o agente de reforço. O CFTN apresentou dados mecânicos superior a 
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matriz e inferior ao CFTNaOH2,5%, pois a fibra natural apresentou uma morfologia menos 

rugosa o que diminui a sinergia fibra-matriz.  

A literatura apresenta resultados semelhantes. Costa Júnior et al (2014), obtiveram 

usando como agente de reforço fibras de bambu mercerizadas com diferentes concentrações 

de hidróxido de sódio (5 e 10%), observaram uma melhoria na tensão máxima de ruptura de 

60%, comparada ao compósito com fibra bruta. Também foi observado que a mercerização 

melhorou as propriedades mecânicas proporcionalmente a concentração alcalina. Segundo 

Barreto et al (2010), que utilizou fibra de coco mercerizadas na elaboração de compósitos, 

observou que, o tratamento alcalino potencializou a tensão máxima na ruptura em 100% 

comparada com a matriz polimérica e percebeu uma relação entre tratamento da fibra com as 

propriedades mecânicas dos compósitos. 

Além do ensaio universal de tração, foi realizado a Análise Dinâmica Mecânica 

(DMA). Esse ensaio é uma ferramenta indispensável e eficaz para a determinação das 

propriedades viscoelásticas dos compósitos. Essa técnica nos permite avaliar três parâmetros, 

módulo de armazenamento (E’) que está relacionada a componente elástica do material, 

módulo de perda (E”) que está relacionado com a componente viscosa e a tangente de delta, 

que se trata de uma grandeza adimensional resultados da razão do módulo de perda pelo 

módulo de armazenamento. 

As figuras 30 e 31 contém os perfis do módulo de armazenamento e da tangente 

de delta, respectivamente, para a matriz e os compósitos elaborados com uma camada de 

reforço. 
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Figura 31-Módulo de armazenamento da matriz e dos compósitos monocamadas. 

 

Fonte-Próprio autor 

 

Figura 32-Tangente de delta da matriz e dos compósitos monocamadas. 

 

Fonte-Próprio autor 
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De acordo com a figura 30, os maiores valores de E’ foram: 430, 1192, 1833 

e1336 MPa, para a matriz, CFTN, CFTNaOH2,5 e CFTNaOH5%, respectivamente. De 

acordo com estes resultados, o agente de reforço potencializou as propriedades 

termomecânicas de todos os compósitos em relação a matriz. Isso pode ser explicado pela 

eficiente transmissão da tensão proporcionada pelo equipamento ocorrida durante o ensaio, da 

matriz para o agente de reforço. O CFTNaOH2,5% se destaca frente aos demais compósitos 

elaborados, porque, na caracterização da fibra de tururi foi observado que o tratamento 

alcalino melhorou a relação da celulose frente aos componentes amorfos, melhorando a 

penetração da matriz polimérica nas regiões interfibrilares, o que melhorou a adesão e 

consequentemente a eficiência da transmissão da tensão.  

Analisando a figura 31, observou-se que os valores da temperatura de transição 

vítrea para a matriz, CFTN, CFTNaOH2,5% e CFTNaOH5% foram respectivamente: 79, 77, 

82 e 82°C. A partir desses resultados, foi observado que o CFTN e a matriz obtiveram os 

menores valores de temperatura de transição vítrea. A temperatura de transição vítrea 

corresponde a temperatura na qual o material deixa de ter um aspecto rígido e passa a ter 

características de borracha. O CFTN e a matriz dos compósitos apresentam um maior 

percentual de sítios amorfos, que se distanciam entre si com o aumento da temperatura, 

aumentando o volume interno, consequentemente facilitando a movimentação molecular, por 

isso, apresentaram menores temperatura de transição vítrea. 

Ainda de acordo com a figura 31, foi possível observar que o CFTNaOH2,5% e o 

CFTNaOH5% apresentaram as menores intensidade do pico de tangente de delta (0,1) 

aproximadamente, sendo caracterizado como os materiais mais rígidos. O segundo menor 

valor de tangente de delta foi observado para o CFTN (0,23) e o maior valor foi observado 

para a matriz polimérica (0,46) sendo caracterizado como o material com menores 

propriedades termomecânicas. A utilização das fibras tradadas diminuiu a intensidade do pico 

da tangente de delta, pois, a incorporação do agente de reforço diminui o volume interno 

(fração volumétrica) minimizando o grau de liberdade e os movimentos rotacionais entre os 

grupos laterais das moléculas, deixando o material mais rígido, ou seja, pouca flexibilidade 

em uma determinada faixa de temperatura. 

O presente trabalho apresentou resultados similares ao encontrados por Ribeiro et 

al (2017), onde os valores máximos de módulo de armazenamento foram de: 542, 660 e 804 

MPa para a matriz e compósitos com fibras tratadas com NaOH (5 e 10%). Observa-se que os 

valores mecânicos dos compósitos foram superiores ao da matriz, existindo uma 

proporcionalidade entre o aumento da concentração de alcali e a melhoria das propriedades 



 

75 

termomecânicas. Portanto, os compósitos confeccionados com fibras de tururi encontram-se 

com perfil similar ao trabalho mencionado na literatura.  

 

6.2.3 Biodegradação em solo simulado dos compósitos 

 

A Figura 32, apresenta as curvas referentes à massa retida das amostras de 

compósito com fibra natural de tururi, matriz polimérica e os compósitos com fibra tratada 

com diferentes percentuais (2,5% e 5%) de NaOH. 

 

Figura 33-Resultados de massa retida das amostras envelhecidas em solo simulado durante 

280 dias. 

 

Fonte-Próprio autor 

De acordo com os resultados apresentados na figura 32, foi possível observar que 

as amostras começaram a ganhar massa a partir da primeira retirada (45 dias) continuando a 

aumentar até a segunda retirada (90 dias). Na ordem de 6, 13, 17 e 23% para a matriz 

polimérica, CFTNaOH5%, CFTNaOH2,5% e CFTN, respectivamente. Esses resultados 

correspondem aos maiores valores de ganho de massa que ocorreram durante todo o ensaio, 
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sendo que, a amostra que aumentou significativamente o percentual de massa foi o CFTN 

(23,0%). Com esses resultados podemos perceber que a fibra natural absorveu mais umidade 

do solo devido a maior concentração hemicelulose e lignina, que ajudam no intumescimento 

das fibras e consequentemente, o aumento de massa dos compósitos. Também se observou 

que, a matriz apresentou um menor ganho de massa devido a sua hidrofobicidade. 

Ainda analisando os compósitos, os reforçados com fibra tratada, observou-se um 

menor ganho de massa, uma vez que, ocorreu a retirada parcial da lignina e hemicelulose 

proporcionado pelo tratamento alcalino. Já na matriz, foi percebido um menor ganho de massa 

no tempo de ensaio, pois as reticulação das cadeias poliméricas dificultam a penetração da 

umidade e a ação dos microrganismos. 

Ainda de acordo com a figura 32, notou-se que todas as amostras começaram a 

perder massa a partir da segunda retira (90 dias) até 280 dias de ensaio. Porém, não foi 

verificado biodegradação significativa em relação a massa inicial, podendo esse resultado 

estar correlacionado a reticulação presente na matriz polimérica e a sinergia entre a fibra de 

tururi e a matriz que dificulta o processo de biodegradação. Ou seja, a estrutura tridimensional 

presente no polímero dificulta a fase biótica de degradação diminuindo a ação dos 

microrganismos decompositores no compósito. 

Comparando a biodegradação das fibras, figura 23, com a biodegradação dos 

compósitos, figura 32, foi observado que as fibras apresentaram biodegradação significativa 

no tempo de ensaio proposto, porém os compósitos apresentaram baixo perfil de 

biodegradação. Esses resultados dos compósitos, podem ser explicados pela reticulação 

ocorrida pela matriz e o reforço, dificultando a fase abiótica e biótica de degradação, ou seja, 

utilizando materiais advindos de fontes biodegradáveis, foi possível obter um material 

resistente a ação dos microrganismos, e quando esses compósitos forem devolvidos ao meio 

ambiente causará um menor impacto ambiental, pois é praticamente constituído de biomassa.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho analisou as características morfológicas, propriedades 

térmicas da fibra de tururi e dados termomecânicos de compósitos reforçados com fibra 

vegetal com uma e quatro camadas do agente de reforço, sendo de grande importância 

científica e tecnológica a obtenção de novos materiais para serem utilizados na engenharia, e 

ainda usando matéria prima renovável do Brasil, a partir destes dados chegou-se aos seguintes 

resultados e conclusões: 

A extração líquido-líquido para separar o cardanol dos outros componentes 

fenólicos presentes no LCC técnico foi eficiente, pois apresentou uma pureza de 98%, sendo 

também um ótimo material de partida para a elaboração de matriz polimérica para os 

compósitos. 

A quantificação dos componentes lignocelulósicos, demostrou que a fibra de 

tururi apresentou um teor de celulose superior as diversas fibras reportadas na literatura e 

possui um baixo teor de extrativos, ou seja, pode ser facilmente modificada quimicamente 

para atuar com agente de reforço, principalmente utilizando hidróxido de sódio. 

O tratamento alcalino mostrou-se eficaz na modificação superficial das fibras, 

porque, removeu parcialmente os componentes como ceras e graxas revelando uma superfície 

mais rugosa. Também melhorou a estabilidade térmica das fibras, demostrando que podem ser 

utilizadas como agente de reforço sem sofrer decomposição térmica no processo de 

manufatura dos compósitos, pois todas as fibras apresentaram temperatura inicial de 

degradação acima de 245 ºC. Destacando o FTNaOH2,5%, porque apresentou uma superfície 

mais lixiviada, melhor índice de cristalinidade (65%) e maior temperatura inicial de 

degradação. 

Em relação ao estudo dos compósitos com quatro camadas destaca-se o 

CFTNaOH2,5% apresentando melhores propriedades termomecânicas, pois foi evidenciado 

uma melhoria percentual de tensão máxima, escoamento, módulo de elasticidade, módulo de 

armazenamento e temperatura de transição vítrea de: 32,65; 56,13; 47,18; 147 e 3,65% e 

todos estes dados relacionados a matriz termorrígida. Já nos compósitos com uma camada de 

reforço o CFTNaOH2,5% apresentou o maior módulo de armazenamento no valor de 1833 

Mpa e temperatura de transição vítrea de 82 ºC. Esses resultados estão vinculados a uma 

melhor adesão da fibra com a matriz do compósito, pois a tração foi transmitida 

eficientemente da matriz para o agente de reforço. 
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Ainda em relação aos compósitos e fibras foi realizado o estudo de biodegradação 

em solo simulado. Constatou-se que todas as fibras tratadas apresentaram perda de massa 

considerável durante o tempo de ensaio, verificando uma ótima degradação em 60 dias. 

Porém os compósitos, não apresentaram biodegradação relevante em 280 dias, fato 

relacionado à boa interação interfacial da fibra com matriz. Comprovando que se pode obter 

materiais resistentes a biodegradação advindos da biomassa 

De modo geral, os resultados das propriedades termomecânicas e os perfis de 

biodegradação foram satisfatórios. E o estudo de novos materiais derivados da biomassa 

mostrou-se promissor, visto que, são renováveis, abundantes e ideais para o desenvolvimento 

de produtos mais “verdes” para possíveis aplicações na área de engenharia. 
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