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RESUMO

Desde os primeiros estudos e desenvolvimento de materiais compósitos, tem-se notado uma maior utilização da fibra de vidro como reforço para 
materiais de matriz polimérica, tal fato se dá, pois, a fibra de vidro se encaixa perfeitamente nos principais requisitos de desenvolvimento de um 
projeto de engenharia. Porém apesar de apresentar características desejáveis ao desenvolvimento do projeto, a fibra de vidro também é 
relacionada ao surgimento de doenças respiratórias, inviabilizando assim, sua contínua manipulação. Tendo essa desvantagem, há cada vez mais 
uma maior procura por um substituto que esteja à altura da fibra de vidro. Logo, estudos recentes se voltaram ao uso de fibras vegetais, ou 
lignocelulósicas, pois além de terem uma vasta aplicação na indústria, são biodegradáveis e provenientes de fontes renováveis, além de tudo é 
uma forma de aproveitar este tipo de material que em muitos casos é tratado como lixo, ao passo que podem apresentar grande serventia. Nossa 
região se torna uma das mais promissoras na utilização de fibras vegetais para o desenvolvimento de materiais compósitos, pois possuímos uma 
vasta gama de plantas que geram fibras que podem ser utilizadas. Como destaque temos a palmeira do Açaí (Euterpe oleracea e Euterpe 
precatória), que além de ter o seu uso abundante no consumo do suco, há uma grande geração de resíduos, nos quais se encontram as fibras, e 
que não são aproveitados. O fato de escolhermos como objeto de estudo, a possibilidade de desenvolver um material que tem como parte 
constituinte resíduos, que são amplamente descartados, fazendo assim que tenhamos um material sustentável e regional, pois esses resíduos 
pertencem à um dos produtos mais consumidos a admirados de nossa região que é o açaí. Pretende-se neste trabalho obter a caracterização das 
propriedades mecânicas, por meio de ensaio de tração, de um material compósito com matriz polimérica, na forma de resina poliéster, reforçado 
por fibras de açaí e fabricado pelo processo de moldagem a frio.  Utilizou-se das normas ASTM, tanto para a confecção dos corpos de prova como 
para a realização de seus ensaios de tração. As fibras de açaí foram obtidas por meio de doação do Curso Técnico em Mecânica do IFPA-Campus 
Belém, as quais estavam in natura, ou seja, não passaram por nenhum tratamento após a extração. A resina polimérica poliéster foi adquirida 
junto à empresa Centerglass Resinas e Fibras de Vidro assim como o seu acelerador de cura. Primeiro foram fabricados 12 corpos de prova de 
poliéster, em moldes de silicone nas dimensões e formato que pede a ASTM 638 que normatiza o ensaio de tração do poliéster. De posse dos 
resultados partiu-se para a confecção dos corpos de prova de compósito a qual foi regida pela ASTM D3039, que normatiza o ensaio de tração de 
materiais compósitos reforçados por fibras. A norma determina que sejam feitas primeiro placas do material a ser estudado as quais são 
submetidas a processo de corte nas dimensões e formato normatizados. Confeccionaram-se seis corpos de prova com 30% de fibras e seis corpos 
de prova com 50% de fibras.   Comparou-se o comportamento mecânico dos corpos reforçados com porcentagens de 30% e 50% de fibras de 
açaí, em relação ao material sem reforço. Por fim, os resultados do presente trabalho apontaram limitações no uso da fibra de açaí quanto a 
esforços trativos. Essa limitação pode se dar por diversos fatores dentre os quais se cita os vazios que se formou em algumas áreas do material, a 
presença de impurezas como resíduos do caroço os quais são provenientes da retirada das fibras feita de maneira mecânica. Os vazios podem ser 
evitados aumentando a porcentagem de fibras já que os mesmos se fizeram presentes somente nos corpos de prova de 30% de fibras, já as 
impurezas presentes nas fibras podem ser retiradas por lavagem e posterior peneiração das fibras.
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