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RESUMO 

Na atualidade, a busca por meios e métodos de desenvolvimento de materiais sustentáveis, 

com sua produção, aplicação, descarte e reaproveitamento ambientalmente viáveis tem se 

tornado o foco de estudo de muitos cientistas e pesquisadores ao redor do mundo. O 

desenvolvimento de materiais compósitos reforçados com fibras naturais em geral, é um 

exemplo do avanço das pesquisas que visam à substituição dos compósitos reforçados com 

fibras sintéticas, como exemplo a fibra de vidro. Este trabalho tem como objetivo principal 

avaliar a viabilidade da técnica de utilização da fibra de bananeira com resina cristal na 

fabricação de um compósito, utilizando de disposição aleatória, fibras com tratamento natural 

e fibras com tratamento químico. Realizando avaliação do seu comportamento mecânico com 

ensaios de tração e compressão, e fazendo a comparação dos resultados obtidos com ambas as 

fibras e seus respectivos tratamentos. Dos resultados gerados, realizar a análise geral da 

técnica de utilização da fibra de bananeira como reforço natural para compósitos com base de 

resina cristal.  

Palavras-chave: Bananeira; Compósito; Fibra; Resina. 

INTRODUÇÃO 

Existe uma crescente preocupação da sociedade com o meio ambiente associada a uma 

elevada demanda por produtos ecologiacamente corretos. Esse interesse despertou na 

comunidade científica o interesse pela busca de fontes renováveis de matéria-prima para 

serem utilizados na fabricação de materiais de engenharia para os diversos setores industriais. 

Ademais, a necessidade de cumprimento de leis ambientais mais rígidas pelas indústrias tem 

promovido mudanças visando desenvolver processos e produtos com menor impacto 

ambiental. Logo, as fibras vegetais vêm como excelente alternativa, visto que são fonte 

renovável e encontradas em abundância em países tropicais como o Brasil (MERLINI, 2011). 

As fibras vegetais possuem propriedades mecânicas que podem aumentar as 

propriedades dos polímeros com elas reforçados, além disso, são biodegradáveis, possuem 

baixo custo de extração e produção, baixa densidade e não possuem propriedades abrasivas. 

Entre as fibras naturais mais utilizadas destacam-se as fibras de sisal, coco, curauá, bambu, 

pinus e bananeira (BALZER et al., 2007).  

A comunidade científica, então vislumbra a oportunidade de desenvolver novos 

materiais compósitos a base de polímeros e fibras vegetais. As propriedades desses materiais 

são determinantes na aplicabilidade do compósito, e associadas, determinam suas 

propriedades finais. Tal material tem sido amplamente empregado em aplicações estruturais 

de peças de pouca solicitação mecânica levando a um aumento na pesquisa acadêmica por 



novos materiais e a aperfeiçoar processos já existentes de obtenção de fibras e modos de 

fabricação e estruturas das mais diversas (MOTA, 2010). Neste contexto, o presente estudo 

traz como proposta a análise da viabilidade técnica da utilização da fibra de bananeira com 

resina cristal na fabricação de um compósito. O comportamento mecânico do compósito 

reforçado por fibras será analisado por meio do ensaio de compressão. A caracterização 

microestrutural será realizada com o auxílio da técnica de microscopia ótica. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a viabilidade da técnica da utilização da fibra de 

bananeira com polipropileno na fabricação de um compósito. E os objetivos específicos são: 

1. Extrair a fibra da bananeira do tipo prata do pseudocaule; 

2. Tratar a fibra da bananeira com soluções natural e química; 

3. Desenvolver um compósito com fibra de bananeira; 

4. Avaliar o comportamento mecânico do compósito reforçado por meio do ensaio de 

compressão 

5. Efetuar a análise microscópica da fratura; 

METODOLOGIA 

As fibras de bananeiras foram extraídas do pseudocaule de uma bananeira do tipo prata e 

colocadas para secar ao ar livre. As fibras foram tratadas quimicamente com uma solução 

alcalina de barrilha (100g de barrilha em 1L de água) e imersas por um período de 15h e 

foram colocadas para secar ao ar livre. O tratamento natural foi realizado com a imersão das 

fibras em uma solução de chá de vinagreira (hibisco) durante um período de 02 horas, lavadas 

com águas corrente para retirar o excesso de solução e posteriormente, colocadas para secar 

ao ar livre. As fibras foram cortadas com um tamanho de 5 mm. Os corpos de prova foram 

confeccionados com as fibras orientadas de maneira aleatória e cada um, contendo uma 

porção de 0,500g de fibra. O polímero utilizado como matriz foi a Resina Cristal Arazyn 

1.0#00 BB 1 kg e o catalisador para resina Butanox M50 - 0,1 kg na proporção de 5%. Para 

moldar os corpos de prova foram utilizados moldes cilíndricos de silicone com 40 mm de 

diâmetro e 20 mm de altura. O tempo de cura do material foi de 7 dias. 

DESENVOLVIMENTO 

Os materiais compósitos fibrosos são constituídos de fibras aderidas a uma matriz, 

normalmente fibras que possuem alto módulo de elasticidade e alta resistência mecânica, onde 

essa adesão se dá através de uma interface entre elas. Desta forma, tanto a fibra quanto a 

matriz conservam suas identidades produzindo um conjunto de propriedades que 

separadamente não seria possível alcançarem (MOTA,2010). 



 Atualmente os tipos de fibras mais utilizadas são as fibras de vidro, de carbono, 

Kevlar, boro e provenientes de natureza fabril. Entretanto há um crescimento acentuado da 

utilização de fibras naturais. Essa substituição de fibras sintéticas por fibras vegetais tornou-se 

interessante, devido ao fato de serem comercialmente e ambientalmente mais viáveis. Outras 

vantagens das fibras vegetais em relação aos reforços convencionais são: baixa densidade, 

elevada tenacidade, propriedades aceitáveis de resistência mecânica e desgaste reduzido da 

ferramenta de corte (MOTA, 2010). A fibra de bananeira está entre as mais utilizadas entre as 

fibras vegetais, ela é extraída do pseudocaule da planta da bananeira. A bananeira após dar o 

fruto deve ser cortada e descartada, dessa forma, o uso desse material como reforço em 

polímeros é o meio de aproveitamento de um resíduo agrícola (ZIMMERMANN et al., 2014). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos resultados obtidos até o momento, tem-se como principal a fibra da bananeira extraída do 

pseudocaule. Onde esta fibra foi tratada de forma natural, utilizando o chá de vinagreira e a 

outra de forma química, utilizando solução de barrilha concentrada a 10%, obtendo assim a 

fibra com seu PH neutro.  

Obteve-se após confecção própria, o molde onde foram criados os corpos de prova, para os 

ensaios de tração e compressão. Gerando como resultado, os corpos de prova com fibras 

dispostas aleatoriamente com a resina cristal, que serão submetidos aos ensaios de 

compressão para observar seu comportamento mecânico e análises de sua microestrutura com 

o auxílio da técnica de microscopia ótica. 
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