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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar e propor aplicações para compósitos de 

polímeros reciclados e fibras vegetais, com propriedades similares às de materiais 

virgens. Isso decorre do mau aproveitamento de materiais poliméricos e fibras 

vegetais com alto potencial de reutilização, descartados em abundância no território 

brasileiro e a oportunidade existente no mercado de compósitos, pouco explorada 

pelas indústrias. Para o estudo em questão os materiais utilizados para experimento 

foram os polímeros polipropileno e polietileno reciclados e a fibra encontrada na cana 

de açúcar. Além disso, com o intuito de garantir a adesão dos materiais, foi utilizado 

o compatibilizante Fusabond M603 da DuPont. Criou-se uma matriz de experimentos 

com base em métodos estatísticos, a exemplo do delineamento de experimentos, para 

poder relacionar a composição dos materiais nos corpos de prova e a quantidade 

necessária para cada teste. Em função disso, a fim de avaliar as propriedades 

mecânicas dos compósitos estudados serão realizados no IMT – Instituto Mauá de 

Tecnologia, os ensaios de tensão (ASTM D638), Impacto (ASTM D256), Flexão 

(ASTM D790), DSC (ASTM D3418) e Índice de Fluidez (ASTM D1238). Sobre os 

resultado serão avaliadas as aplicações de acordo as propriedades mecânicas de 

cada composição ensaiada.     
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo primário deste trabalho consiste em caracterizar e propor aplicações para 

compósitos de polímeros reciclados e fibras vegetais, com propriedades similares às 

de materiais virgens. 

Dentre os objetivos secundários encontram-se: a viabilidade técnica e econômica do 

compósito no mercado brasileiro e a aplicação do conceito de economia circular. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A tendência do mundo tem convergido para a utilização de materiais que causam 

menor impacto ambiental e pela procura de soluções sustentáveis. Atualmente 

existem grandes quantidades de resíduos sólidos com alto valor agregado 

descartados sem nenhum tipo de tratamento pós uso que podem ser reutilizados ou 

reprocessados. A exemplo disso, apenas 11,56% dos municípios brasileiros possuem 

algum tipo de triagem para resíduos recicláveis (IBGE, 2008). Em 2016 estimava-se 

que a quantidade total de lixo produzido no Brasil era de 71,3 milhões de toneladas 

(ABRELPE, 2016) e boa parte dessa quantidade tem potencial para ser reutilizada ou 

reciclada. 

Dentro do grupo dos resíduos com possibilidade de reuso podem-se citar: os materiais 

plásticos como PE, PP, PET, PVC, entre outros, que representavam, em 2012, 15,6% 

do total de resíduos coletados na região Sudeste do Brasil (IPEA, 2016); e as fibras 

vegetais provenientes do bagaço da cana-de-açúcar, do coco e da serragem de 

madeira que, assim como os plásticos, encontram-se em abundância no Brasil e são 

descartados. Isso decorre pelo fato do Brasil ter sido, em 2016, o quarto maior 

produtor de coco, tendo produzido no ano, um total de 2,6 milhões de toneladas, e o 

maior produtor de cana-de-açúcar com um total de 768,7 milhões de toneladas  (FAO, 

2016). As fibras vegetais possuem diversas aplicações no mercado de compósitos 

como o aumento da resistência dos materiais, aumento na capacidade de suportar à 

tração e à flexão (MUSSIG, 2010), já os plásticos apresentam as seguintes 

possibilidades de reaproveitamento: reprocessamento, despolimerização através de 
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processos químicos ou térmicos, transformação em outras substâncias para formar 

novos materiais e queima para obtenção de energia (MMA, 1997). 

Uma aplicação envolvendo os dois materiais citados anteriormente, é a formação de 

compósitos, que consistem na mistura de dois ou mais materiais a fim de gerar um 

produto com características diversas. (ALMACO, 2015). Os compósitos de misturas 

de polímeros reciclados e fibras vegetais possuem inúmeras vantagens por serem 

considerados materiais sustentáveis de alta qualidade, baixo custo e flexíveis em 

relação às propriedades físico-químicas finais (ROWELL, 2006). Entretanto, a 

principal desvantagem se encontra na umidade presente nas fibras, fato que as 

tornam incompatíveis com os polímeros. Em função disso, tornam-se necessários 

tratamentos químicos nas fibras para a formação dos compósitos em estudo 

(MOHAMMED, ANSARI, et al., 2015). Sua produção ocorre de forma similar à 

reciclagem mecânica dos plásticos. 

Os compósitos de fibras vegetais e polímeros, também conhecido como Wood Plastic 

Composites (WPC) são vistos mundialmente como substitutos para materiais plásticos 

e, principalmente, para materiais derivados da madeira (SMITH e WOLCOTT, 2006). 

Os WPCs têm conquistado cada vez mais espaço no mercado automotivo, civil, naval, 

de componentes elétricos, de eletrodomésticos, de produtos de consumo, 

aeroespacial, entre outros, conforme mostra o GRÁFICO 1. 

 

GRÁFICO 1 - UTILIZAÇÃO DOS COMPÓSITOS POR MERCADO 

 

Diversos; 4% 
Aeroespacial; 1% 

Aplicações; 8% 

Automotivo; 31% 

Bens de Consumo; 8% 

Componentes 
Elétricos; 10% 

Naval; 12% 

Construção; 26% 
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FONTE: (ASHORI, 2008) 

 

A produção de compósitos de misturas de polímeros reciclados e fibras vegetais no 

Brasil tem se provado factível por haver matéria prima disponível em abundância e 

meios para o processamento e produção dos compósitos. Contudo, apesar de ser 

viável e de existir potencial para a utilização destes materiais na indústria, este tema 

tem sido pouco explorado no Brasil, o que justifica a realização deste trabalho. 

 

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O problema pode ser definido como sendo o mau aproveitamento de materiais 

poliméricos com alto potencial de reutilização, descartados em abundância no 

território brasileiro e a oportunidade existente no mercado de compósitos, pouco 

explorada pelas indústrias.  

 

1.4 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Como caracterizar e propor aplicações para compósitos de fibras vegetais e misturas 

de resinas poliolefinicas pós-consumo? 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

A produção de compósitos a partir de fibras vegetais e polímeros reciclados poderá 

auxiliar na redução da quantidade de resíduos, com alto potencial de reutilização ou 

reprocessamento, que são descartados. A utilização destes materiais para a produção 

de novos produtos reduzirá o montante de resíduos sólidos descartados de forma 

inapropriada, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente e bem-estar 

da sociedade.  

Dessa forma, esse trabalho tem contribuição direta, principalmente, com a sociedade 

uma vez que as aplicações desse estudo são uma forma de propor uma solução para 

agregar valor a materiais sem valor técnico e econômico, quando vistos 

separadamente. Além disso, evitam-se a utilização de novos recursos físicos e 

energéticos. E, em decorrência disso, conclui-se o ciclo do metabolismo industrial, de 

acordo com os princípios da economia circular, fato que contribui não apenas para os 
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fornecedores de plásticos e empresas que os utilizam em seu processamento, mas 

também para seus consumidores, uma vez que tornam-se possíveis o 

desenvolvimento de novas oportunidades na indústria para produtos cada vez mais 

sustentáveis e capazes de atender as necessidades existentes no mercado brasileiro. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ECONOMIA CIRCULAR 

 

O modelo atual e ainda predominante de economia linear, “take, make e dispose”, 

consiste no uso de recursos necessários para produção de bens seguido da venda 

desses e descarte do produto pós uso (MACARTHUR, 2013, p.15). Desse modo, de 

acordo com a Fundação Ellen MacArthur (2018) a economia circular se apoia no 

conceito de construção e reconstrução do sistema com o intuito de minimizar os 

impactos da economia linear e criar um ambiente benéfico não apenas 

ambientalmente, como também socialmente. 

Esse modelo pode ser constituído de dois ciclos: ciclo biológico, no qual os recursos 

biológicos são consumidos no próprio sistema e retornam ao solo; e o ciclo técnico, 

em que os recursos manufaturados são reutilizados, reprocessados ou reciclados 

(MACARTHUR, 2018). 

De acordo com a Fundação Ellen MacArthur (2018) o processo de remanufatura de 

componentes equivale à recuperação das partes de um produto a fim de utilizá-las 

para construir um novo bem manufaturado. Em decorrência disso, o trabalho em 

questão abordará o ciclo técnico do plástico no que tange a reciclagem e remanufatura 

a fim de gerar novos componentes como ilustra a FIGURA 1 - diagrama sistêmico da 

economia circularIsso se torna claro pela produção do compósito através de plástico 

poliolefínico reciclado e fibras vegetais o que permite fechar o ciclo desses materiais 

por meio da recriação do seu conceito, ou seja, minimizar o uso de recursos virgens 

e encontrar novas oportunidades econômicas para materiais no final do seu ciclo de 

vida tradicional. 
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FIGURA 1 - DIAGRAMA SISTÊMICO DA ECONOMIA CIRCULAR 

 

FONTE: MacArthur, 2018 

 

2.2 RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO 

 

O aumento da população mundial vem trazendo junto a si, um efeito colateral 

inevitável que é o crescimento do volume de lixo produzido. Em 2013, o Brasil teve 

uma produção total de 76,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), 

o que demonstrou um aumento de 4,1% em relação ao ano anterior (ZANIN; 

MANCINI, 2009). 

Na América Latina e Caribe, a produção diária de RSU chegou ao patamar de 540 mil 

toneladas e a projeção até 2050 é que este número alcance a casa das 671 mil 

toneladas (ONU BRASIL, 2017). 
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Este panorama faz com que exista um aumento na preocupação com o meio ambiente 

e na busca por soluções e oportunidades cada vez mais sustentáveis para estes 

materiais descartados, como a sua reciclagem e reutilização. 

Dentro do montante de RSU produzido, existem alguns materiais que apresentam 

altos potenciais de reciclagem e reutilização, um dos destes materiais são os plásticos 

(PE, PP, PET, PVC, entre outros), quais em 2012, representavam 15,6% do total de 

resíduos coletados na região Sudeste do Brasil (IPEA, 2016). Estes possuem 4 

principais tipos de reaproveitamento: A reutilização, reciclagem mecânica, reciclagem 

química, e a produção de energia elétrica (GRIGORE, 2017). 

A reutilização do plástico se dá através da separação dos materiais considerados 

limpos e confiáveis, que são moídos, lavados, secados e em seguida estão aptos a 

serem reprocessados. A reciclagem mecânica passa pelos mesmos processos da 

reutilização, porém não depende de matérias primas com o mesmo grau de pureza, 

portanto, seu produto não apresenta a mesma qualidade e este processo se limita a 

plásticos de polímero único (PP, PE, PS, entre outros). Já a reciclagem química trata 

de um processo que procura transformar materiais plásticos em moléculas menores, 

geralmente líquidos ou gases, quais podem ser utilizados como matéria-prima para 

nova produção. Por fim, o processo para geração de energia elétrica concentra-se na 

combustão dos materiais plásticos para o aproveitamento de sua capacidade 

energética (GRIGORE, 2017). 

Outro material presente no montante de RSU, que também apresenta um potencial 

muito grande de reutilização no Brasil, são as fibras vegetais. Isso ocorre pelo volume 

da produtividade de coco e cana-de-açúcar no Brasil (FAO, 2016). No caso das fibras, 

suas reutilizações podem ser encontradas nos mais diversos casos e aplicações. 

Algumas destas são: vedação de tubos, fabricação de autopeças, material de 

enchimento para estofos de assento, fabricação de móveis, embalagens de transporte 

e nos compósitos (MUSSIG, 2010).  

O nível de descarte de plásticos e a produtividade brasileira de fibras vegetais torna a 

reciclagem e a reutilização dos materiais muito vantajosa, de modo a possuir as fontes 

de matérias primas necessárias para a produção, e ao mesmo tempo, o garantir o 

atendimento às necessidades ambientais atuais por meio da realização de ambos os 

processos. 
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2.3 POLÍMEROS GLOBAIS E LOCAIS 

 

Os plásticos são materiais orgânicos que podem ter origem tanto fóssil quanto 

renovável. Entretanto, atualmente, ainda há predominância das fontes fósseis, a 

exemplo do gás natural, petróleo e carvão. Outro ponto importante a respeito dos 

plásticos é o fato de que sua composição se deriva de diversos materiais a fim de 

melhor se adequar a aplicação final. Entretanto, os plásticos podem ser sumarizados 

em duas famílias: Termoplásticos e Termofixos. (PLASTICSEUROPE, 2017) 

Essa classificação ocorre de acordo com as propriedades dos plásticos após o 

aquecimento, enquanto os termoplásticos mantêm as suas propriedades após o 

aquecimento, seguido do resfriamento, os termofixos perdem suas propriedades 

físicas e químicas, quando submetidos ao aquecimento. (COSTA, 2011) 

 

TABELA 4 – EXEMPLOS DE PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS E TERMOFIXOS 

Termoplásticos   Termofixos   

Polietileno tereftalato (PET)  Poliuretano (PUR) 

Polipropileno (PP)  Resinas epóxi 

Poliestireno (PS)  Resinas acrílicas 

Policloreto de vinila (PVC)  Poliester insaturado 

Polietileno  (PE)    

Poliestireno expandido (EPS)    

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS)       
FONTE: Adaptado de PlasticsEurope, 2017 

 

2.3.1 Polímeros  

 

 “Polímero é uma molécula com um certo arranjo de átomos que se repete um grande 

número de vezes e por isto também são referidas como macromoléculas” (COSTA, 

2011, p.29). 

Dentro da classe de polímeros, o Polietileno e o Polipropileno se enquadram em uma 

classificação específica denominada poliolefinas. As poliolefinas são produzidas a 

partir do monômero olefinico alkeno, caracterizado por séries de hidrocarbonetos, cuja 

fórmula é CnH2n, ou seja, apresentam em sua composição apenas carbono e 

hidrogênio (UGBOLUE, 2017).  
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2.3.2 Polietileno (PE) 

 

O polietileno apresenta como principal característica no que tange a sua distinção a 

densidade, conforme a Tabela 2: 

 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DO POLIETILENO 

Polímero Acrônimo Densidade (g/cm3) 

Polietileno de Baixa densidade PEBD 0,915 - 0,940 

Polietileno de Alta densidade PEAD 0,940 - 0,960 

Polietileno Linear de Baixa densidade PELBD 0,915 - 0,925 

FONTE: Adaptado de BOUSTEAD, 2003. 

 

2.3.3 Polipropileno (PP) 

 

Assim como o PE, o PP é um termoplástico que apresenta três formas poliméricas: 

isotático, sindiotático e atático, o que diferencia essa classificação é a posição do 

grupo metil (CH3) ao longo da cadeia polimérica. (ILSI, 2002). 

 
 
2.4 FIBRAS VEGETAIS GLOBAIS E LOCAIS 

 

O aumento da conscientização ambiental e a procura por materiais sustentáveis, que 

pouco impactam o meio ambiente, possibilitou que materiais como as fibras naturais 

ganhassem espaço no mercado mundial. São considerados fibras naturais todas as 

fibras que são de origem vegetal ou animal não sendo sintéticas ou artificiais 

(MOHAMMED; ANSARI; et al., 2015). 

As fibras naturais além possuírem a capacidade de reter o gás CO2, quando estão 

sendo utilizadas, também são consideradas como biodegradáveis, aliviando assim, 

potenciais problemas associados a reciclagem ou descarte de materiais. Esse é um 

dos motivos pelos quais, as fibras de origem vegetal, possuírem potencial atrativo para 

serem os substitutos das fibras tradicionais de reforço em compósitos, como por 

exemplo as fibras de vidro (HANNIENEN; HUGHES, 2010). 
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Além de serem renováveis, biodegradáveis, e demonstrarem elevada disponibilidade, 

as fibras de origem vegetal possuem propriedades como rigidez, resistência a 

impactos, baixa densidade, flexibilidade e, principalmente, baixo custo (SGRICCIA; 

HAWLEY; MISRA, 2008). 

As fibras de origem vegetais podem ser classificadas em fibras liberianas (juta, linho, 

rami, cânhamo e kenaf), fibras de sementes (algodão, fibra de coco e kapok), fibras 

foliares (sisal, abacaxi e abacá), fibras de gramíneas e juncos (arroz, milho e trigo), 

bem como fibras derivadas da madeira e das raízes (MOHAMMED; ANSARI; et al., 

2015).  

A Tabela 1 - produção de fibras naturais no mundo mostra as fontes de fibras vegetais 

mais comuns comercializadas no mundo, bem como sua produção. Esses dados 

evidenciam a grande abundância desses materiais. 

  

TABELA 1 - PRODUÇÃO DE FIBRAS NATURAIS NO MUNDO 

     

 Fonte de fibra Produção Mundial (10³ ton) 

 Bamboo 30.000 

 Bagaço da cana 75.000 

 Juta 2.300 

 Kenaf 970 

 Linho 830 

 Sisal 375 

 Cânhamo 214 

 Coco 100 

 Rami 100 

 Abacá 70 

FONTE: Adaptado de MOHAMMED; ANSARI; et al., 2015. 

 

As fibras vegetais são compostas, em grande parte, por quatro tipos de componentes 

químicos. São estes a celulose, hemicelulose, lignina e cera. A proporção de cada 

componente varia de acordo com cada tipo de fibra, como mostra a Tabela 2 - 

Composição química em % de peso das fibras vegetaisAs características, 

funcionalidades e eficiência de processamento das fibras são determinados tanto pela 

sua composição química quanto pela sua estrutura (AKIN, 2010). 

 

TABELA 2 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA EM % DE PESO DAS FIBRAS VEGETAIS 
     



19 

 

Fibra Celulose Hemicelulose Lignina Cera 

Bamboo 26-43 30 21-31 - 

Bagaço da 
cana 

55,2 16,8 25,3 - 

Juta 61-71 14-20 12-13 0,5 

Kenaf 72 20,3 9 - 

Linho 71 18,6-20,6 2,2 1,5 

Sisal 65 12 9,9 2 

Cânhamo 68 15 10 0,8 

Coco 32-43 0,15-0,25 40-45 - 

Rami 68,6-76,2 13-16 0,6-0,7 0,3 

Abacá 56-63 20-25 7-9 3 

 

FONTE: Adaptado de MOHAMMED, ANSARI, et al., 2015. 

 

A utilização de fibras vegetais em compósitos poliméricos permite potencializar 

propriedades mecânicas dos polímeros, resultando em alta resistência e estrutura. 

Isso ocorre pelo fato das fibras apresentarem boas propriedades mecânicas, como 

demonstrado na Tabela 3 - Propriedades mecânicas das fibras vegetais 

 

TABELA 3 - PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS FIBRAS VEGETAIS 
     

Fibra 
Densidade 

(g/cm³) 
Resistência à 
tração (MPa) 

Módulo de 
Young (GPa) 

Alongamento 
até ruptura (%) 

Bagaço da cana 1,2 20-290 19,7-27,1 1,1 

Juta 1,46 400-800 10-30 1,8 

Kenaf 1,2 295 - 2,7-6,9 

Linho 1,4 88-1500 60-80 1,2-1,6 

Sisal 1,33 600-700 38 2-3 

Cânhamo 1,48 550-900 70 1,6 

Coco 1,25 220 6 15-25 

Rami 1,5 500 44 2 

Abacá 1,5 980 - - 

 

FONTE: Adaptado de MOHAMMED; ANSARI; et al., 2015. 

 

Uma desvantagem da aplicação de fibras vegetais em compósitos pode ser 

encontrada na umidade presente nas fibras. A fibra por apresentar propriedades 

hidrofílicas, devido a abundância de hidroxilas em sua composição, torna-se 

incompatível com a matriz polimérica que por sua vez apresenta propriedades opostas 

de hidrofobia em suas superfícies. Assim para desenvolver compósitos com boas 



20 

 

propriedades mecânicas é necessário a aplicação de tratamentos químicos 

específicos nas fibras. Estes tratamentos têm como principais objetivos melhorar a 

ligação entre a fibra e a matriz polimérica bem como melhorar a transferência de 

tensão no compósito (MOHAMMED; ANSARI; et al., 2015). 

 

2.4.1 Fibras de Coco 

 

Uma das principais vantagens de se utilizar este tipo de fibra é sua elevada 

disponibilidade. Estima-se que 55 bilhões de cocos são processados anualmente no 

mundo, sendo que apenas 15% dos resíduos são reaproveitados. Além de ser um 

grande desperdício de recursos naturais, esses descartes causam um grande impacto 

ao meio ambiente (GU, 2009). Dados de 2016 apontam o Brasil como o quarto maior 

produtor de coco do mundo (FAO, 2016). Essa elevada produção está diretamente 

ligada a geração de resíduos, os quais, na maioria dos casos, são queimados ou 

descartados como lixo nas propriedades rurais (EMBRAPA, 2007). 

Tendo isso em vista existem algumas alternativas para poder aproveitar esse resíduo 

que envolve, principalmente, a fibra do coco. Dentre as aplicabilidades para o coco e 

a sua fibra podem-se citar: a produção de coiro, papel, mantas e telas; biotecnologia 

e agricultura; Engenharia de alimentos e zootecnia; e reforço em matrizes poliméricas 

(SENHORAS, 2003). 

A fibra do coco é caracterizada por ser uma fibra dura e composta, principalmente, de 

celulose e lenho. Seu alto teor de lignina, entre 41 e 45%, lhe garante propriedades 

como elevada rigidez e dureza (SENHORAS, 2003).  

As fibras do coco podem ser encontradas entre a casca externa e a casca interna do 

coco e suas características dependem do período em que a fruta é colhida. Quando o 

fruto está completamente maduro as fibras apresentam uma coloração mais escura, 

próxima do marrom. Essas fibras por conterem um teor maior de lignina e um teor 

menor de celulose apresentam elevada resistência, mas baixa flexibilidade, quando 

comparados com outros tipos de fibras naturais como o do algodão e do linho. As 

fibras do coco podem também apresentar uma coloração mais clara quando o fruto é 

colhido antes de estar maduro. Essas fibras mais claras geralmente são mais suaves, 

finas e menos resistentes que as fibras marrons (GU, 2009). 
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FIGURA 2 - CARÁTER DA SUPERFÍCIE DA FIBRA DO COCO. 

 

FONTE: (GU, 2009). 

 

Devido as suas propriedades mecânicas e sua característica biodegradável a fibra de 

coco tem sido utilizada para a fabricação de compósitos afim de se tornar um substituo 

para a madeira e outros materiais. Em decorrência disso, muitos estudos vêm sendo 

realizados para se melhorar as propriedades, principalmente mecânicas, dos 

compósitos produzidos por essa fibra.  

Um estudo realizado na China em 2009 demonstrou que a realização de um 

tratamento alcalino, a base de hidróxido de sódio (NaOH), garante melhorias em 

propriedades como resistência a tração nas fibras do coco, além de ajudar na adesão 

da fibra sobre a matriz polimérica. As Tabela 4 e Tabela 5 demonstram os resultados 

obtidos através desses experimentos. 

 

TABELA 4 - PROPRIEDADES DA FIBRA DO COCO SOBRE TRATAMENTO 

ALCALINO. 
    

 

Concentração 
alcalina no 
tratamento da 
fibra do coco 

Resistência à 
tração (cN) 

Alongamento 
até ruptura (%) 

 Fibra Original 560,1 10,5 

 NaOH 2% 531,9 19,4 

 NaOH 4% 496,0 17,2 

 NaOH 6% 488,3 16,4 

 NaOH 8% 475,4 15,5 

 NaOH 10% 442,3 17,6 

 

FONTE: Adaptado de GU, 2009. 
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TABELA 5 - PROPRIEDADES DO COMPÓSITO A BASE DE POLIPROPILENO E 

FIBRA DE COCO SOBRE TRATAMENTO ALCALINO. 
     

 

Concentração 
alcalina no 

tratamento da fibra 
do coco 

Espessura (mm) 
Resistência à 
tração (MPa) 

Alongamento 
até ruptura (%) 

 Fibra Original 1,943 602,8 14,5 

 NaOH 2% 2,070 729,3 17,3 

 NaOH 4% 2,022 726,1 17,5 

 NaOH 6% 1,922 738,9 18,2 

 NaOH 8% 1,929 734,4 18,9 

 NaOH 10% 1,963 680 18,6 
 

FONTE: Adaptado de GU, 2009. 

  

 

FIGURA 3 - FIBRA DO COCO PÓS TRATAMENTO ALCALINO. 

 

FONTE: (GU, 2009). 

 

2.5 ESTADO DA ARTE DE COMPÓSITOS 

 

Materiais compósitos consistem em fibras de alta resistência unidas a materiais com 

padrões de matriz distintas, como os plásticos para a formação de materiais 

reforçados e com propriedades de ambos os materiais. Nessa forma ambos os 

materiais mantêm suas características físicas e químicas alcançando uma 

combinação de propriedades quais nenhum dos dois materiais conseguiria alcançar 

por si só. 

Para a fabricação de compósitos, existem diversos tipos de fibras distintos que podem 

ser utilizadas, estas são: fibras de vidro, fibras de carbono, de aramida, de polietileno 
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de cadeia estendida, fibras de boro, fibras cerâmica e fibras naturais. A descrição 

desses compósitos encontra-se em fase de desenvolvimento. 

 

2.6 COMPATIBILIZANTES 

 

O compatibilizante a ser utilizado nesse trabalho é o Fusabond M603, que consiste de 

um tipo de resina com a finalidade de unir as matrizes de diferentes compostos 

(DUPONT, 2018). A descrição desses métodos ainda está em desenvolvimento. 

 

 

2.7 APLICABILIDADE PARA COMPÓSITOS 

 

Quando comparamos as características dos plásticos, muito utilizados nas mais 

diversas industrias, com os compósitos a base de plástico reciclado e fibras vegetais, 

além de trazer as mesmas características que o material virgem, os compósitos 

podem oferecer uma gama de vantagens extras como o baixo custo do ciclo de vida, 

matéria prima reciclada, baixa necessidade de manutenção, baixo nível de absorção 

de humidade, entre outros (ROWELL, 2006). 

Tendo em mente a gama de possibilidades e possíveis substituições, nos últimos 

anos, os compósitos vêm ganharam espaço nos mais diversos mercados, entre os 

plásticos e materiais similares (ROWELL, 2006). 

Com isso, a quantidade de aplicabilidades para os materiais compósitos cresce cada 

vez mais no mercado tendo participação principalmente nas industrias automotivas, 

aeroespacial e construção civil, entre outras, como é mostrado no Gráfico 1. 

No caso da indústria automobilística, estes podem ser encontrados tanto no interior 

quanto exterior de automóveis. Na parte interior estão nos painéis laterais (portas) 

quanto nos frontais, na fabricação das almofadas de assentos, nos encostos e 

revestimentos e podem ser utilizados para o isolamento termo acústico. Para a parte 

exterior, os compósitos possuem muita aplicabilidade nas peças flexíveis, como para 

choques e saias laterais (ASHORI, 2008). 

Falar sobre a indústria aeroespacial. 

Dentro da construção civil, as aplicações para os compósitos são muito extensas, 

podendo variar de necessidades estruturais a mobílias e decoração. Em relação às 

estruturas, as maiores utilizações são para a fabricação de decks, faixadas e 
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corrimãos (ADHIKARY, 2008). Já para os artigos de mobílias e decoração, estes são 

muito utilizados para a confecção de pergolados, bancos para exteriores e móveis 

variados. 

 

2.8 METODOLOGIA ESTATÍSTICO DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 

 

A metodologia de superfície de resposta, também conhecido como RSM (Response 

Surface Methodology), consiste em uma ferramenta que permite otimizar modelagens 

de diversos processos industriais. Em sua essência, esta metodologia permite, 

através de experimentos realizados, criar uma "superfície" com todas as respostas 

obtidas, ou seja, uma função / modelo que seja capaz de descrever o efeito observado 

nos experimentos com um nível de confiabilidade. Alguns dos efeitos possíveis de 

serem observados são: a resistência a tração, impacto ou compressão de um 

determinado material; o índice de fluidez; e outras propriedades físicas ou químicas 

dos materiais.  Em geral esta técnica possui duas etapas principais, sendo essas a 

etapa de modelagem e de deslocamento, que, respectivamente, fazem referência a: 

criar modelos lineares ou quadráticos a partir de respostas obtidas através de 

planejamentos fatoriais; e buscar a melhor solução desejada por meio do 

deslocamento na superfície gerada no modelo criado na etapa anterior (NETO; 

SCARMINIO; BRUNS, 2001). 

 

2.8.1 Planejamento Fatoriais 

 

Um Planejamento Fatorial consiste em uma técnica que permite analisar as interações 

dos fatores investigados e suas respectivas consequências nos resultados avaliados. 

Utiliza-se esse tipo de ferramenta para experimentos que possuem mais de uma 

variável com o intuito de determinar a quantidade de ensaios/experimentos que devem 

ser realizados. Entendem-se como fatores, as variáveis que independem entre si, que, 

para o experimento, são as variáveis de entrada e que podem ser controladas pelo 

experimentador. Em um planejamento fatorial além de se determinar os fatores a 

serem estudados, devem-se também estabelecer os níveis em que esses serão 

variados bem como as respostas que serão avaliadas. 
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Para se realizar um planejamento fatorial completo deve-se considerar todos as 

possíveis combinações de fatores e níveis, onde são necessários nk experimentos, 

sendo k o número de fatores estabelecidos e n o número de níveis estabelecidos. 

Um planejamento muito utilizado é aquele que são adotados dois níveis para cada 

fator, também conhecido como planejamento 2k. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Uma pesquisa científica pode, segundo Mattasoglio (2017), ser classificada em 

relação a seis aspectos: 

• Finalidade; 

• Contexto; 

• Tipo ou profundidade; 

• Natureza; 

• Temporalidade; 

• Método de pesquisa; 

A finalidade de uma pesquisa científica pode ser pura (ou básica), onde objetiva-se 

a geração ou ampliação de conhecimento para uma determinada área sem 

necessariamente exibir uma aplicação prática imediata, ou aplicada, onde o principal 

objetivo é a aplicação prática do conhecimento gerado durante o processo de 

pesquisa. A pesquisa aplicada, segundo Mattasoglio (2017), possui uma aplicação 

imediata como característica, e uma aplicação prática direcionada “à solução de 

problemas específicos” e concretos do cotidiano, sendo esta a finalidade deste 

trabalho (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51; BARROS; LEHFELD, 2010, p. 93). 

O contexto de uma pesquisa faz referência ao ambiente em que esta é realizada, 

podendo ser classificada em bibliográfica, de laboratório ou de campo 

(MATTASOGLIO, 2017). Uma vez que o objetivo deste trabalho é trazer novas 

aplicações para materiais compósitos feitos a base de polímeros reciclados e fibras 

vegetais, onde serão necessários realizar diversos ensaios para a verificação de 

propriedades do material, o contexto deste pode ser classificado tanto como de 

laboratório quanto bibliográfico, pois serão necessárias revisões da literatura existente 

no assunto para a condução dos experimentos de forma correta, além de ensaios 

realizados em laboratório. 

A classificação quanto ao tipo, ou profundidade, pode ser feita em: exploratória, 

quando se visa aprofundar ou trazer maior familiaridade ao problema a ser abordado; 

descritiva, onde se objetiva  descrever as principais características de uma população 

ou fenômeno de estudo, podendo estabelecer relações entre as variáveis da pesquisa; 
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ou explicativa, quando se deseja identificar o “porquê das coisas” trazendo relação 

entre fatores na ocorrência de determinados fenômenos. A classificação do tipo de 

pesquisa mais apropriada ao presente trabalho é exploratória, uma vez que seu 

principal objetivo é aprofundar o conhecimento, e buscar aplicações para compósito 

de polímeros reciclados e fibras vegetais (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51; GIL, 

2008 p. 41). 

A temporalidade da pesquisa pode ser classificada segundo Mattasoglio (2017) em: 

longitudinal, quando são analisados um conjunto de dados de um fenômeno em 

específico ao longo de um período de tempo; ex post facto, quando é avaliado um fato 

no passado levando em consideração dados existentes ou testemunhas; ou em 

transversal, onde são analisadas variáveis em sujeitos diferentes e em tempos 

distintos. A temporalidade do presente trabalho pode ser classificada como 

transversal, uma vez que as avaliações feitas serão realizadas através de amostras, 

com diferentes composições, sem levar em consideração dados de um longo período 

de tempo para análise. 

Quanto a natureza, uma pesquisa pode ser classificada em qualitativa, onde o 

ambiente é a própria fonte de dados e não são utilizadas técnicas estatistícas para a 

análise do fenômeno, mas sim a interpretação dos pesquisadores; e quantitativa onde 

se entende que todas variáveis e fenômenos devem ser quantificáveis e se utilizam 

de técnicas estatísticas para as análises (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 69). Uma 

vez que o principal objetivo do trabalho é a caracterização e proposta de aplicações 

para compósitos de fibras vegetais, a realização de ensaios para a verificação e 

comparação de propriedades mecânicas, além das análises de seus resultados, se 

mostra vital para o seu desenvolvimento, caracterizando o método de pesquisa como 

experimental, de natureza quantitativa. A principal técnica de coleta a ser utilizada é o 

levantamento de dados experimentais em laboratório, em conjunto com outras 

técnicas de análises estatísticas. 

 

3.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO ESCOLHIDO 

 

Algumas das principais características de uma pesquisa que utiliza uma metodologia 

experimental, também conhecida como experimentação, é a realização de um 

levantamento, ou seleção, de variáveis que podem influenciar um determinado 

fenômeno de estudo, e a manipulação de tais fatores a fim de observar quais os efeitos 
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produzidos, e quais as relações que cada um possui, no fenômeno em observação 

(GIL, 2008, p. 47). Uma experimentação não precisa necessariamente ser realizada 

em um laboratório, mas em qualquer ambiente que permita a manipulação das 

características ou variáveis em questão, e a introdução de controles no experimento. 

Apesar de ser um método prestigiado entre os pesquisadores, a experimentação 

também possui limitações, como por exemplo: a difícil manipulação de algumas das 

variáveis da pesquisa; e a incapacidade de muitas vezes controlar variáveis externas 

ao experimento. A exemplo das variáveis que possuem um difícil controle, estão as 

que podem ser associadas a manipulação de materiais pelo fator humano, ou até o 

controle da temperatura, pressão e outros fatores relacionados ao ambiente externo 

que não são o alvo da pesquisa. Uma outra limitação para o método escolhido é que 

existem variáveis que poderiam ser manipuladas do ponto de vista técnico, mas que 

a manipulação se torna inviável por conta de restrições éticas e sociais (GIL, 2008, 

p.49). As limitações do método mais aplicáveis ao trabalho, são a incapacidade de 

controlar, de forma eficaz, algumas variáveis associadas às condições de ensaio, e a 

quantidade de experimentos necessários, uma vez que existem diversas composições 

possíveis entre polímeros, fibras e compatibilizantes. Para controlar, ou reduzir a 

influência das limitações citadas, foram utilizadas: 

• Metodologias para ensaios já estabelecidas e documentadas pela ASTM 

(American Society for Testing and Materials); 

• Técnicas estatísticas de delineamento de experimentos para a definição da 

quantidade ideal de experimentos a serem realizados; 

 

3.3 VARIÁVEIS DA QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Uma variável pode ser definida como qualquer coisa que pode assumir diferentes 

valores, aspectos ou categorias em determinados casos e circunstâncias (GIL, 2008, 

p. 32). O presente trabalho possui conjuntos de variáveis independentes e 

dependentes. As variáveis independentes representam os fatores a serem 

manipulados durante o experimento, a fim de se obter o efeito, ou resposta, nas 

variáveis dependentes que serão observadas e, posteriormente, analisadas. Todas as 

variáveis que podem afetar o fenômeno em estudo e os resultados da pesquisa, 

devem ser controladas para que não exista o risco desta ser invalidada (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 161). 
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As variáveis independentes da pesquisa são: 

• Tipos de polímeros a serem utilizados em cada corpo de prova; 

• Proporção de polipropileno e polietileno nos corpos de prova (%); 

• Proporção de fibras vegetais nos corpos de prova (%); 

• Proporção de compatibilizante (%); 

As principais variáveis associadas as condições de processo são: 

• Perfil de rosca do extrusor; 

• Temperatura do extrusor; 

As principais respostas, ou variáveis dependentes, que serão observadas são: 

• Tensão de escoamento (Pa); 

• Tensão de ruptura (Pa); 

• Alongamento (mm); 

• Módulo de elasticidade (Pa); 

• Resistência média ao impacto (J/m); 

• Tensão de flexão (psi); 

• Temperatura de transição vítrea, fusão, cristalização (K); 

• Índice de fluidez (g/10 min). 

 

3.4 FONTES DE DADOS 

 

Toda pesquisa científica exige a avaliação das fontes de dados existentes sobre o 

problema sendo estudado antes de seu início, podendo ser classificadas em primárias 

e secundárias. As fontes primárias são documentos que ainda não foram tratados 

analiticamente por outras pessoas em obras ou textos, como por exemplo gravações, 

arquivos particulares, registros em geral etc. Fontes consideradas secundárias são 

classificadas dessa maneira por já terem sido analisados anteriormente a pesquisa, 

como por exemplo livros, jornais, artigos e revistas (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 

p.69; OLIVEIRA, 2000). 

 

3.4.1 Fontes de dados primários 

 

As fontes primárias utilizadas no presente trabalho foram os profissionais com 

experiência no ramo de materiais compósitos e de experimentos que foram 
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entrevistados a fim de se obter dados como tipos de polímeros, fibras e as principais 

propriedades e ensaios físicos e químicos para materiais compósitos. Uma outra fonte 

foram os próprios ensaios realizados, e os registros gerados a partir dos mesmos para 

se obter e documentar os resultados dos experimentos. 

 

3.4.2 Fontes de dados secundários 

 

As fontes secundárias utilizadas nesta pesquisa foram em sua maioria artigos e textos 

que continham informações relacionadas aos tipos de polímeros e fibras sendo 

descartados em abundância, e as combinações e proporções entre os mesmos nos 

corpos de prova. Uma outra fonte secundária são as normas para ensaios da ASTM, 

que trazem informações relacionadas ao corpo de prova, como suas dimensões etc, 

além de procedimentos a serem seguidos para condução dos experimentos e 

variáveis dependentes a serem observadas em cada um. 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O principal objetivo do trabalho é a caracterização e aplicação de compósitos de 

polímeros reciclados e fibras vegetais, em decorrência disso, os dados a serem 

levantados são: tipos de polímeros, fibras e compatibilizantes a serem utilizados, bem 

como suas respectivas quantidades na composição final do compósito; propriedades 

físicas e químicas a serem avaliadas; e tipos de ensaios a serem realizados. 

Para definir os tipos de polímeros e fibras foram realizadas entrevistas não 

estruturadas com profissionais do ramo de compósitos, paralelamente com pesquisas 

em artigos científicos. Em seguida, a fim de determinar o compatibilizante a ser 

utilizado, realizaram-se pesquisas em artigos científicos, além de duas entrevistas, 

não estruturadas, com a consultora técnica sênior da empresa DuPont, Renata 

Pimentel (2018) e a engenheira de desenvolvimento e aplicação da Dow Química, 

Fernanda Bueno (2018).  

Após a etapa de coleta dos dados relacionados a composição dos corpos de prova, 

iniciou-se uma pesquisa com o objetivo de determinar quais os ensaios e propriedades 

mais relevantes para os compósitos em estudo. Com o intuito de validar as 

informações obtidas nas pesquisas documentais científicas, realizou-se uma 

entrevista com o engenheiro de materiais do Instituto Mauá de Tecnologia, Guilherme 



31 

 

Lebrão (2018). Dessa entrevista, validaram-se que os ensaios a serem realizados são 

de: Tração, Impacto Izod, Flexão, DSC (Differential Scanning Calorimetry) e Índice de 

fluidez. Sendo esses ensaios realizados de acordo com os procedimentos 

estabelecidos pela ASTM (American Society for Testing and Materials). 

A partir das informações levantadas, iniciou-se uma pesquisa documental bibliográfica 

de delineamento de experimentos, para se elaborar uma matriz que relaciona a 

quantidade de experimentos necessários, considerando todas as combinações 

possíveis entre polímeros, fibras e compatibilizantes. Para auxiliar na definição do 

método de delineamento, e da técnica de análise de dados a ser utilizada, realizou-se 

uma entrevista, não estruturada, com a engenheira química do Instituto Mauá de 

Tecnologia, Cynthia Kunigk (2018), experiente em delineamento e análise de 

experimentos. Nesta reunião ajustou-se a quantidade de experimentos necessários 

para se atingir o resultado esperado. O resultado da matriz de experimentos elaborada 

encontra-se no APÊNDICE 1 relacionando também a quantidade de corpos de prova 

exigida em cada um dos ensaios da ASTM estabelecidos. 

Para a fabricação e ensaio dos corpos de prova, segundo a matriz elaborada, entrou-

se em contato com empresas e institutos interessado nos resultados do projeto para 

poder acordar a realização dessas etapas. Todos os procedimentos para os ensaios 

estabelecidos estão descritos na norma da ASTM, são esses:  

• Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance 

of Plastics D256-15 (ASTM, 2015); 

• Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics D638-14 (ASTM, 2014); 

• Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced 

Plastics and Electrical Insulating Materials D790-16 (ASTM, 2016); 

• Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion 

Plastometer D1238-04 (ASTM, 2004); 

• Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of Fusion 

and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry D3418-12 

(ASTM, 2012) 

Os resultados obtidos nos ensaios foram computados em uma planilha da ferramenta 

Excel para análises posteriores. 
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3.6 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

Todos os dados coletados na etapa anterior exigiram, em algum nível, uma análise 

crítica das informações obtidas, utilizando para isso técnicas estatísticas, e avaliações 

qualitativas, considerando alguns critérios levantados durante as entrevistas 

realizadas. 

O principal procedimento para análise dos dados baseou-se na metodologia 

estatística de superfície de respostas, a qual foi descrita na revisão bibliográfica deste 

trabalho. Em geral essa técnica se baseia em algumas etapas principais, sendo essas 

a amostragem, modelagem e otimização.  

Para a etapa de amostragem, foram realizados, assim citados no item 3.5, entrevistas, 

pesquisas e o desenvolvimento de uma matriz de composição dos corpos de prova 

baseado na técnica de experimentos fatoriais fracionados que visa reduzir a 

quantidade de experimentos necessários para análise. 

Por meio dos resultados obtidos através dos ensaios, foi possível realizar uma 

modelagem matemática para cada um dos efeitos observados nos ensaios. Essas 

modelagens foram obtidas através de ferramentas estatísticas. 

Em posse da modelagem matemática, buscou-se a otimização das propriedades 

avaliadas, por meio de ferramentas estatísticas, a fim de determinar as composições 

de fibras e polímeros mais adequadas para cada aplicação desejada. 
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