
Conclui-se que é possível observar uma pequena 

diferença na morfologia das fibras naturais, utilizando o 

tratamento a plasma. Porém, ainda é preciso enriquecer esta 

pesquisa com resultados obtidos por outras análises, que 

permitirão selecionar as melhores condições de tratamento para a 

otimização do processo. Sendo assim, são necessários estes 

aperfeiçoamentos para o prosseguimento do trabalho. 

Devido ao apelo mundial pela preservação ambiental, os 

materiais alternativos têm ganhado um amplo destaque na 

indústria de processos. Com a finalidade de substituir os 

tradicionais compósitos de polímeros, feitos com fibras sintéticas, 

tais como vidro e carbono, aumentou-se o interesse pelo 

desenvolvimento de bio-compósitos à base de plantas de fibras 

naturais [1]. Entretanto, a falta de interação dessas fibras com a 

maior parte das matrizes reduz a eficiência do reforço de fibras, 

principalmente pela diferença de polaridade, prejudicando a sua 

aplicação. 
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O objetivo deste trabalho é a modificação da superfície de 

fibras naturais de sisal, por tratamento a plasma, visando 

aumentar a interação fibra/resina. 

Amostra Mistura Potência 

1 80%N2 + 20%H2 50W 

2 80%N2 + 20%H2 30W 

3 100%Ar 50W 

4 80%H2 + 20%N2 50W 

5 80%H2 + 20%N2 30W 
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Neste processo modifica-se a região próxima à superfície 

pela deposição de nitretos altamente energéticos [2], com o 

objetivo de aperfeiçoar o material conforme os parâmetros 

estabelecidos (Tabela 1), tais como composição de gases e fonte 

de potência, além da pressão de 0,79 mbar e tempo de 10 

minutos. 

Testes com tratamentos a plasma nas fibras naturais, tais 

como ângulo de contato, perfilometria óptica, e morfologia, estão 

sendo realizados para comprovar a influência da rugosidade no 

ancoramento mecânico. Resultados preliminares indicam que 

houve uma mudança na morfologia das fibras naturais, como 

indicado na Figura 2 (a) e (b), obtidas por Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV): 

Tabela 1:  Parâmetros de tratamento usados neste 

trabalho. 

Figura 2: Imagens de MEV das amostras de fibra natural (a) não tratada 

e (b) amostra 1. 

(a) (b) 

A Figura 1 representa esquemáticamente o processo de 

tratamento das amostras realizadas neste trabalho: 

Figura 1: Fluxograma do processo de tratamento a plasma. 
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