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RESUMO: Encontradas abundantemente ao redor do mundo, fi-
bras naturais lignocelulósicas estão sendo empregadas como re-
forço de compósitos de matriz polimérica visando o aprimoramento 
das suas propriedades mecânicas. O presente trabalho tem como 
objetivo avaliar a resistência ao impacto de compósitos de matriz 
epóxi reforçados por tecido de rami, planta nativa da Ásia Oriental, 
para a possível utilização balística. Assim, corpos de prova com 
até 30% de volume de tecido foram confeccionados e submetidos 
ensaios de impacto Izod realizados de acordo com a norma ASTM 
D256. Os corpos de prova foram feitos a partir de uma mistura de 
resina epóxi e endurecedor trietileno tetramina com camadas do 
tecido. Os resultados mostram que a incorporação dessas cama-
das eleva a resistência ao impacto da matriz epoxídica. Análises 
macroscópicas da fratura indicam que a melhora do desempenho 
pode ser associada ao aumento na dificuldade de ruptura imposto 
pelo tecido.
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ABSTRACT: Abundantly found around the world, natural lignocel-
lulosic fibers are being used as reinforcement of polymer matrix 
composites in order to improve their mechanical properties. The 
present work aims to evaluate the impact resistance of epoxy 
matrix composites reinforced with ramie fabric, whose plant is na-
tive to Eastern Asia. Thereby specimens with up to 30% volume 
of fabric were made and subjected to Izod impact tests according 
to ASTM D256 standard. The specimens were fabricated within a 
mold where were put together with the still fluid mixture of epoxy 
resin and triethylene tetramine hardener with the fabric layers. The 
results show that the incorporation of these fabric layers enhances 
the impact resistance of the material. Macroscopic observation of 
the fracture indicates that the performance improvement can be as-
sociated with an increase of difficulty in breakdown imposed by the 
fabric.
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1. Introdução
O uso de fibras naturais, extraídas e utilizadas com baixo 

ou nenhum processamento, está presente desde os mais anti-
gos registros históricos do homem.

Ao longo do século XX, houve a substituição dessas fi-
bras naturais por fibras sintéticas. Porém, as fibras sintéticas 
têm um alto impacto ambiental, enquanto as fibras naturais, 
em todas as etapas de vida, têm impacto significativamen-
te menor [2]. Consequentemente, surgiram várias pesquisas 
sugerindo a substituição de fibras sintéticas pelas fibras na-
turais, em especial as lignocelulósicas extraídas de plantas 
[3-6]. Em relação as fibras sintéticas, às fibras lignoceluló-
sicas apresentam algumas vantagens técnicas, econômicas e 
sociais.

As fibras naturais lignocelulósicas são, em sua maioria, 
fibras contínuas e possuem como principal característica es-
trutural cadeias poliméricas longas de celulose ligadas por 
lignina [7]. O uso dessas fibras como reforço em compósitos 
de matriz polimérica tem se mostrado muito promissor, por 
sua baixa densidade e baixo custo de produção aliado a boas 
propriedades mecânicas [7]. Alguns compósitos, como o de 
matriz epóxi reforçado com fibra de sisal, possuem resis-
tência ao impacto comparável a compósitos reforçados com 
fibra de vidro [8]. Além disso, fibras lignocelulósicas neces-
sitam de baixa tecnologia para seu processamento, gerando 
menor quantidade de resíduos. Assim o impacto ambiental é 
reduzido no descarte desses materiais [9].

Devido a vasta extensão territorial e abundância em re-
cursos hídricos, o Brasil, apresenta um cenário propício para 
o cultivo de plantas das quais são extraídas estes tipos de 

fibra, impulsionando o desenvolvimento e pesquisa na área. 
Verifica-se, ainda, que a produção de fibras sintéticas é limi-
tada devido ao pequeno número de patentes e à baixa produ-
ção industrial em relação ao consumo interno, fato que fica 
evidente no caso da fibra de carbono [10].

O rami (Boehmeria nivea), conhecido comercialmen-
te como grama da China, é originário do sudeste asiático e 
produz fibras que podem ser extraídas do floema da planta. 
Apesar de apresentar as vantagens comuns das fibras na-
turais lignocelulósicas, seu uso como reforço em materiais 
compósitos ainda não é difundido e a produção de seu tecido 
está em declínio no Brasil [11].

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o com-
portamento mecânico de compósitos de matriz e reforçados 
com tecido de rami quando submetidos à ensaios de impacto. 
Para tal foram realizados ensaios de impacto Izod em com-
pósitos reforçados com 10, 20 e 30% em fração volumétrica 
de tecido incorporado, visando sua posterior aplicação em 
blindagem balística.

2. Materiais e Métodos
O tecido de rami utilizado foi importado da China já em 

condições de uso. Após um processo de limpeza e secagem 
em estufa a 60ºC por 24h o tecido foi cortado em formas 
retangulares iguais de modo que suas dimensões possuíssem 
aproximadamente o tamanho de um molde retangular de aço 
com dimensões 150 mm x 120 mm.

Primeiramente, foi necessária a medição da densidade 
do tecido de rami. Para tal, foram feitas duas placas sendo 
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uma de resina pura e uma utilizando a resina como matriz, 
acrescida de cortes do tecido. As placas confeccionadas são 
apresentadas na Fig. 3. A resina epóxi preparada é do tipo 
éter diglicidílico do bisfenol-A (DGEBA) misturada ao en-
durecedor trietileno tetramina (TETA) na proporção este-
quiométrica correspondente a 13 partes de endurecedor por 
100 partes de resina segundo recomendação do fabricante. 
A primeira placa, sem adição de fibras, foi deixada curar no 
molde por um período de 24h à temperatura ambiente. Já a 
segunda, reforçada com uma quantidade de massa, previa-
mente medida de tecido, sofreu um processo de compressão 
por prensa hidráulica sob uma carga de 5 toneladas durante o 
mesmo período de tempo.

As massas das placas prontas medidas em uma balança 
de precisão. Em seguida, obteve-se o valor da densidade do 
tecido de rami pela regra das misturas como sendo de 0,91 
g/cm³. A partir do valor de densidade do tecido, foi possível 
calcular as quantidades de massa de tecido necessárias para 
se confeccionar as placas com as frações volumétricas de fi-
bra desejadas uma vez que o volume do molde metálico é 
fixo.

Os cortes de tecido foram misturados em frações de 0, 
10%, 20% e 30% em volume com a resina epóxi, no mol-
de, para preparar os compósitos. As placas correspondentes 
a cada fração de tecido de rami foram cortadas em peças 
com dimensões aproximadas de 63 x 12 x 10 mm para a 
confecção de corpos de prova padrão Izod de acordo com a 
norma ASTM D256. O entalhe de cada corpo de prova foi 
feito individualmente com uma brochadeira de dente único 
seguindo as exigências da norma: 45° ± 1° e raio de cur-
vatura de 0,25mm ± 0,05mm. As espessuras sob o entalhe 
de cada corpo de prova foram medidas para que se pudesse 
calcular a quantidade de energia absorvida por comprimento.

Os ensaios de impacto Izod foram conduzidos em um 
pêndulo PANTEC da Universidade Estadual do Norte Flu-
minense e foram realizados conforme descreve o método A 
da ASTM D256. Para cada uma das peças com as dadas fra-
ções de fibra o impacto foi realizado com um martelo de 11J, 
a energia absorvida foi obtida e os resultados foram analisa-
dos estatisticamente. 

3. Resultados e Discussão
A Fig. 1 mostra algumas das amostras rompidas após os 

ensaios. Foi observado que em todos os casos ocorreu a fra-
tura total dos compósitos e que houve um aumento na ener-
gia de impacto absorvida, ou seja, ocorreu um aumento da 
tenacidade do material.

Fig. 1: Amostras rompidas.

Após os ensaios, foi possível obter o comportamento do 
compósito com o incremento da fração volumétrica de fi-
bras. Observou-se que o acréscimo da quantidade de tecido 
incorporado, faz com que ocorra um aumento exponencial 

da resistência ao impacto.
Ainda pôde ser observado que, com maiores valores de 

tecido incorporados, ocorreu uma distribuição mais homogê-
nea das camadas de tecido ao longo do volume do compósito, 
mostrando uma maior quantidade, porém de espessura menor 
de espaços de resina pura. Isso pode ter contribuído para o 
comportamento exponencial da resistência ao impacto.

Com o ajuste exponencial foi possível encontrar a curva 
que representa o comportamento de resistência ao impacto 
do tecido com o aumento da fração volumétrica de tecido. 
Essa curva é representada pela Eq. 1:

(1)

Em que EIZOD é a energia de impacto Izod e %Vol é a 
fração volumétrica de tecido incorporados. Para esse ajuste 
o valor de R² encontrado foi de 0,998 o que mostra uma forte 
correlação entre estas propriedades.

A Tab. 1 mostra uma comparação entre os dados do presente 
trabalho e os resultados obtidos por Monteiro et al. [13] com 
fibras de rami. Nos dois casos, foram realizados ensaios de im-
pacto Izod em compósitos de matriz epóxi reforçados com rami 
com a diferença apenas em como as fibras foram colocadas. A 
Fig. 2 mostra o gráfico traçado a partir dos dados da Tab. 2.

Tabela 1: Comparativo entre os dados do presente trabalho e 
os resultados obtidos por Monteiro et al. [13].

Energia de impacto Izod (J/m)

Fração Volumétrica (%) Tecido de Rami Fibra de Rami [13]

0 83,3 ± 8,1 39.00 ± 12.74

10 107,9 ± 8,3 144.40 ± 28.19

20 154,5 ± 35,9 235.06 ± 28.75

30 285,4 ± 21,4 353.38 ± 46.29

Fig. 2: Comparativo entre Monteiro et al. [13] e o presente trabalho.

Como pode ser observado, quando incorporadas em fra-
ções volumétricas de rami em até 30%, as fibras contínuas 
e alinhadas apresentam maiores valores medidos de resis-
tência à impacto do que no caso dos compósitos reforçados 
com tecido. Entretanto, quando se considera a precisão dos 
resultados dados pelo desvio padrão, os resultados são simi-
lares. Segundo Monteiro et al. [13], o aumento da resistên-
cia à fratura se dá pela maior dificuldade de propagação das 
trincas na matriz imposta pela fibra, que age como barreira. 
O aumento da resistência no caso do tecido sugere que este 
comportamento também ocorra, porém, de maneira menos 
eficiente do que nas fibras em configuração contínuas e ali-
nhadas.

Além disso, a resistência ao impacto pode ser associada 
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a um comportamento exponencial proporcional ao aumento 
da fração volumétrica do tecido de rami incorporado, dife-
rente do comportamento linear observado quando o rami é 
incorporado em fibras. É possível que com maiores valores 
de tecido incorporado, este material apresente uma maior efi-
ciência do que a incorporação das fibras.

Nos casos de 10 e 30% de fibras incorporadas os valores 
dos desvios em relação à média são bem menores quando o 
reforço do compósito é incorporado como tecido, do que no 
caso das fibras e em 20% ocorre um leve aumento. Isso pode 
ser explicado pela dificuldade de se confeccionar os compó-
sitos com fibras soltas e deixá-las perfeitamente alinhadas e 
igualmente dispersas. No tecido, como todas as fibras estão 
fixas pela trama, fica mais fácil contornar esta dificuldade.

4. Conclusão
A adição de tecido de rami aumentou significativamente 

a resistência a impacto do material polimérico, apresentando 
uma tendência exponencial.

A resistência ao impacto do material reforçado com fibra 
apresenta melhor desempenho do que o material reforçado 
com o tecido para frações volumétricas de até 30% de rami.
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