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RESUMO 
 
O Brasil possui grandes depósitos de resíduos industriais que podem afetar o meio 
ambiente no que tange a contaminação dos lençóis freáticos e desastres ambientais. 
As fibras vegetais têm características importantes como: são abundantes, possuem 
boas propriedades, são menos abrasivas em relação a fibras sintéticas, são 
biodegradáveis. Com isso, o artigo visa confeccionar compósitos de resíduos de 
cinzas, provenientes das fornalhas das caldeiras, e fibras vegetais de sisal 
adquiridas do comércio de Belém-PA. As propriedades mecânicas de resistência a 
tração e morfologia foram verificadas. As proporções de cinzas inseridas nos 
compósitos foram de 10 % e 20 % em massa e a proporção de fibras inseridas nos 
compósitos foi fixada em 5 % em massa. O método de fabricação dos compósitos foi 
o hand lay-up em molde metálico com pressão de 2,5 kN. A matriz utilizada foi a 
resina poliéster isoftálica, acelerador a base de cobalto e o iniciador. As fibras de 
sisal foram dispersas randomicamente dentro da matriz com a cinza. Os ensaios 
mecânicos de tração basearam-se na norma ASTM D 3039 e a análise morfológica 
por microscopia eletrônica de varredura. Os compósitos com 10 % de cinza com 
fibras apresentaram melhor resistência mecânica e as análises morfológicas 
mostraram as superfícies fraturadas, como distribuição e compactação dos resíduos 
e das fibras dentro da matriz, fibras rompidas, pull out, irradiações de trincas internas 
e outras características peculiares das superfícies fraturadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Materiais. Rejeito. Fibras. 
 
 

ABSTRACT 
 
Brazil has large deposits of industrial waste that can affect the environment regarding 
contamination of groundwater and environmental disaster. The vegetable fibers have 
important characteristics as are plentiful, they have good properties, are less 
abrasive against synthetic fibers are biodegradable. The article aims to manufacture 
composites of ash waste  from the furnaces of boilers, and sisal fiber  acquired from 
Belém-PA trade. The mechanical properties of tensile strength and morphology were 
verified. The proportions of ash placed composites  were in 10 % and 20 % by mass 
and the proportion of fibers inserted in the composite was fixed at 5 % by mass. The 
method of manufacturing the composite was hand lay-up in a metallic mold with a 
pressure of 2.5 kN. The matrix used was the isophthalic polyester resin, accelerator 
and the cobalt based primer. The Sisal fibers were dispersed randomly within the 
matrix with ash. The tensile test were based on the ASTM D 3039 and morphological 
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analysis by scanning electron microscopy. The composites with 10% ash with fiber 
showed better mechanical strength and morphological analysis showed the peculiar 
characteristics of the fractured surfaces. As distribution and compaction of the 
residues and fibers within the matrix, ruptured fibers, pull out, irradiations of internal 
cracks and other peculiar characteristics of the fractured surfaces.  
 
KEYWORDS: Materials. Waste. Fibers. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A mineração é uma atividade industrial importante e necessária, embora possa 
produzir impactos ambientais nas fases de extração, beneficiamento, refino e 
fechamento de mina. Ela tem sido considerada uma atividade que tem causado 
problemas de poluição sonora, da água e do ar, erosão e subsidência do terreno. 
Também têm sido associadas à mineração questões sociais, como: conflitos pelo 
uso do solo, depreciação de imóveis circunvizinhos, geração de áreas degradadas e 
transtornos ao tráfego urbano. No contexto urbano, os impactos da mineração são 
agravados pela proximidade entre áreas mineradas e aquelas habitadas. É o caso 
das vibrações, ruídos e dos impactos visuais causados pelos altos volumes de rocha 
e terra movimentadas (Souza, 2010). 
 
Os materiais denominados não convencionais vêm cada vez mais sendo objetos de 
pesquisas científicas e estudos práticos de aplicação. Em diversos campos nos 
setores industriais, o uso de materiais compósitos já são uma realidade há algumas 
décadas e vem ganhando mais espaço em vários segmentos pelo fato de 
possibilitarem uma boa sinergia entre os diferentes componentes que os formam, 
resultando numa gama de propriedades muitas vezes mais interessantes do que as 
dos componentes isolados. 
 
A principal diferença que se tem a partir da década de 70 é o reconhecimento dos 
aspectos ambientais envolvidos nos processos de produção e consumo como sendo 
tão importantes quanto os econômicos, o que levou a intensas discussões e 
realizações de conferências e estudos sobre o meio ambiente, culminando no 
surgimento de termos como eco desenvolvimento e desenvolvimento sustentável 
(Martins, 2004). 
 
O aproveitamento de resíduos industriais como matéria-prima destinada à 
construção civil vem se consolidando como uma alternativa viável do ponto de vista 
técnico, ambiental e econômico, pois tende a minimizar ou até mesmo eliminar estes 
resíduos. Produtos da combustão do carvão são os subprodutos gerados a partir da 
queima do carvão mineral nos processos de combustão pulverizada ou leito 
fluidizado. Estes resíduos são denominados de cinzas. 
 
A utilização das cinzas de carvão como subproduto resulta em numerosos 
benefícios, entre os quais podem ser citados: uma diminuição significativa da 
necessidade de áreas destinadas aos aterros, a conservação de recursos naturais, 
um ambiente mais limpo e seguro, a redução de emissão de dióxido de carbono, 
impulsão no desenvolvimento econômico e a redução geral do custo de geração de 
eletricidade.  Em média 1 kg de carvão produz cerca de 150 g de cinzas, que por 
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sua vez contêm entre 6 g e 24 g de carvão incombustível. Cerca de 20 % dos 
resíduos precipitam-se no fundo da câmara de combustão (cinzas de fundo), 
enquanto que os 80 % restantes são compostos de partículas finíssimas (cinzas 
volantes), que são recolhidas por meio de filtros especiais instalados ao longo do 
percurso de saída dos gases de combustão (Cheriaf e Rocha, 1997). 
 
Compósitos reforçados por fibras naturais têm atraído a atenção da comunidade 
científica principalmente porque eles estão se transformando em uma solução 
alternativa para as fontes de petróleo em esgotamento. A produção de materiais 100 
% à base de fibras naturais como substituto aos produtos à base de petróleo não é 
uma solução econômica. A solução mais viável seria a de combinar os recursos 
petrolíferos e os de base biológica para desenvolver um produto de baixo custo, com 
diversas aplicações. A aplicação de compósitos reforçados por fibras naturais tem se 
estendido a quase todos os campos (John e Anandjiwala, 2008). 
 
O sisal é um vegetal eminentemente tropical e por isso existem tão poucos plantios 
comerciais com a fibrosa fora desse ambiente. Pertence ao gênero Agave, que 
engloba um grupo bem definido de plantas de consistência herbácea e escapo floral 
saliente, que podem atingir 12 ou mais metros de altura. O arranjo regular de suas 
folhas, aliado à posição altaneira do seu escapo floral, confere-lhe aparência de 
invulgar beleza onde quer que seja cultivada. A denominação Agave dada ao gênero 
é derivada, apropriadamente, de agavos que em grego, significa admirável, 
magnífico. O sisal pertence à classe Monocotiledônea, série Liliflórea, família 
Agavaceae, subfamília Agavoidea, gênero Agave, espécie A. sisalana (Silva e 
Beltrão, 1999). 
 
O artigo mostra as caracterizações mecânica de resistência à tração e morfológicas 
através de microscopia eletrônica de varredura dos compósitos poliméricos com 
resíduos industrias de cinzas e fibras de vegetais de sisal. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A resina utilizada foi a poliéster insaturada isoftálica, juntamente com acelerador de 
cobalto e iniciador nas proporções de 1,5 % (v/v) e 1 % (v/v) respectivamente. 
 
As fibras de sisal foram provenientes do comércio local de Belém-PA, utilizadas sem 
qualquer tipo de tratamento químico ou superficial. As fibras foram cortadas nos 
comprimentos de 15 mm para serem dispostas aleatoriamente dentro dos 
compósitos. 
 
Os resíduos de cinzas, provenientes de empresas da região metropolitana de 
Belém-PA, foram submetidos a processos de secagem e cominuição, sendo 
utilizados com granulometria inferior a 100 mesh. 
 
Os compósitos foram confeccionados na forma de placas retangulares em moldes 
metálicos prensados (2,5 kN) por 30 minutos em prensa hidráulica. As proporções 
utilizadas para as fibras de sisal foram de 5 % em fração mássica dentro dos 
compósitos, enquanto que os resíduos de cinzas as proporções em frações 
mássicas foram de 10% e 20%, conseguidas antes da saturação do sistema 
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fibras/matriz/resíduos. A saturação dos resíduos nos compósitos foi determinada 
pela máxima capacidade conseguida com eficientes impregnações, 
homogeneizações e molhabilidade dos constituintes dos compósitos. 
 
Os 6 (seis) corpos de prova de cada série foram confeccionados de acordo com a 
norma ASTM 3039 para os ensaios de tração e as superfícies fraturadas foram 
analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Tabela 1 mostra os resultados da caracterização mecânica de resistência à tração 
dos compósitos de cinzas com fibras de sisal. 
 

Tabela 1. Resultados da caracterização mecânica (tração) da matriz polimérica pura e 
compósitos de cinza com fibras de sisal. 

 

Reforço 
Fração Mássica 
Reforço (FM) % 

Resist. Tração (σ) 
(MPa) 

Média (Desvio Padrão) 

Matriz Pura 100 32,00 (± 2,1) 
Sisal 5 

36,74 (± 1,1) 
Cinzas 10 
Sisal 5 

28,03 (± 1,6) 
Cinzas 20 

 
 

A Tabela 1 mostra os resultados de resistência a tração da matriz pura e dos 
compósitos de cinzas com fibras. Verifica-se que houve uma similaridade da 
resistência dos compósitos na proporção de 10 % cinza com fibras (sisal) quando 
comparados com a resistência da matriz pura. Já nos compósitos com proporção de 
20 % cinza com fibras, houve um decréscimo, entre 15 % a 20 %, de sua resistência 
em relação a matriz pura. 
 
Nos compósitos de 10 % de cinzas com fibras de sisal, pode ter ocorrido uma boa 
homogeneização, acomodação, disposição e impregnação no sistema 
resíduo/fibras/matriz, desencadeando compósitos com bom acabamento, poucos 
defeitos e porosidade, resultando em aumento de sua resistência à tração. Já nos 
compósitos de 20 % de cinzas com fibras de sisal, pode ter ocorrido situação inversa 
ao ocorrido para os compósitos de 10 % de resíduos com fibras de sisal. Neste 
caso, houve dificuldades de homogeneização, acomodação, impregnação e 
disposição das fibras dentro do sistema resíduo/fibras/matriz, acarretando em 
compósitos com possibilidades de defeitos e aumento da porosidade, depreciando a 
resistência à tração dos compósitos. 
 
Os compósitos de cinzas (10 %) com fibras de sisal apresentaram melhores 
resultados em relação aos demais compósitos confeccionados. Um dos fatores que 
pode ser responsável por este evento é que as fibras de sisal possuem propriedades 
mecânicas de tração bastante elevada (453 MPa). Outro fator que pode ter afetado 
essa resistência, é que o resíduo utilizado (cinzas) possui partículas esféricas 
variadas. Logo, mesmo que o resíduo tenha sido submetido a etapas de cominuição 
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com objetivo de deixar com a mesma granulometria (100 mesh), ainda assim o 
material resultante possui partículas de formato esféricos e granulometrias bastante 
diferentes, interferindo diretamente em suas propriedades, o que pode ter resultado 
nessa diminuição de resistência dos compósitos. 
 
A Figura 1 mostra as superfícies de fraturas dos compósitos de cinza com fibras 
registradas pelo MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura). 
 

  

 
Figura 1. Superfícies fraturadas: (a) Compósito 10 % cinza com sisal, (b) Compósito 20 % cinza 

com sisal. 

 
Na Figura 1 (a), para os compósitos com 10 % de cinza e fibras de sisal, nota-se, 
pela fratura, a presença de fibras rompidas (setas pretas) junto ao plano de 
propagação da fratura, havendo uma boa interação, ancoragem ou adesão entre as 
fibras e matriz, melhorando a resistência à tração dos compósitos.  
 
Na Figura 1 (b), para o compósito com 20 % de cinza e fibras de sisal, observa-se 
superfície fraturada irregular com (setas brancas) imperfeições, trincas, buracos, 
crateras, agregados, fibras dispostas transversalmente ao carregamento, poucas 
fibras rompidas, vazios, diminuindo a resistência à tração dos compósitos.   
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os compósitos confeccionados se mostraram com bom acabamento, aparência e 
com mínimo de defeitos proveniente do processo de confecção. 
 
Os compósitos de resíduos de cinzas e fibras de sisal apresentaram caracterização 
mecânica de resistência à tração satisfatórias, principalmente os compósitos de 10 
% de cinzas com fibras de sisal que foram superiores aos resultados da matriz pura. 
 
Os constituintes dos compósitos se mostraram eficientes, apresentando boa 
acomodação, homogeneização e disposição dos elementos dentro da matriz. 
 
As fraturas, analisadas por microscopia eletrônica de varredura, mostraram que os 
compósitos de maiores resistências aos mecanismos de falhas presentes foram 
predominantemente fibras rompidas da matriz com poucos defeitos. Já para os 
compósitos de menores resistência, os mecanismos de falhas presentes foram o pull 

(a) (b) 
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out (arracamento de fibras da matriz) apresentando aumento de defeitos, vazios e 
porosidades. 
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