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Apresentação

A produção de baixo custo energético com menos poluição e impacto
ecológico, permitiram o desenvolvimento de novos materiais chamados de
compósitos. Os compósitos são constituídos da combinação de dois ou
mais materiais na escala macroscópica, onde um funciona como matriz e
outro como reforço. O uso de fibras vegetais como reforço tem grande
potencial econômico devido ao seu baixo custo, de fontes renováveis, biodegradabilidade, reciclabilidade, propriedades mecânicas satisfatórias e
provocar menor impacto no meio ambiente. As propriedades dos componentes, a distribuição do reforço, as naturezas da interface fibra/matriz e a
morfologia dos compósitos definem as propriedades específicas e o comportamento desses materiais. As fibras vegetais têm sido usadas como reforço em materiais compósitos na indústria mecânica, automobilística,
equipamentos esportivos, naval, aeronáutica, civil, etc. Algumas fibras vegetais tais como rami, juta, sisal, bambu e banana têm sido utilizados na
fabricação de compósitos poliméricos em substituição às fibras sintéticas
convencionais, como a fibra de vidro. As matrizes poliméricas termoplásticas mais utilizadas na fabricação de compósitos são o polipropileno (PP),
o polietileno de baixa densidade (PEBD) e o polietileno de alta densidade
(PEAD). Já o poliéster insaturado é a matriz polimérica termorrígida mais
empregada no desenvolvimento desses materiais reforçados com fibras.
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No livro, observa-se que a utilização de fibras naturais apresentam
algumas restrições ou limitações quando usadas na fabricação de materiais compósitos, mas mesmo assim possuem características e propriedades específicas que permitem essa aplicação de forma satisfatória. Neste
contexto, este trabalho pretende ampliar o conhecimento científico em
materiais compósitos poliméricos reforçados com fibras vegetais, sua produção, caracterização e propriedades. Assim pretende-se promover a valorização de matérias-primas nacionais de fonte renovável com potencial
de aplicação tecnológica.
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