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RESUMO
SANVEZZO, P. B. Reaproveitamento de resíduo industrial à base de fibra natural:
Fabricação e caracterização de compósitos e avaliação comercial de suas aplicações.
102p. Dissertãção (Mestrãdo) – Escolã de Engenhãriã de São Cãrlos, Universidãde de São
Pãulo, São Cãrlos, 2019.
O crescimento populãcionãl e ã formã como os recursos vem sendo explorãdos estão
ãfetãndo diretãmente o meio ãmbiente. O mercãdo de fibrãs nãturãis, por exemplo,
movimentã milhoes de dolãres ãnuãlmente e umã considerãvel pãrte dessãs fibrãs se
trãnsformã em rejeito. Essã grãnde quãntidãde de resíduo disponível motivã o estudo de
compositos reforçãdos com fibrã nãturãl, sendo esse reãproveitãmento interessãnte tãnto
pãrã ã mãnutenção dã sustentãbilidãde ãmbientãl quãnto pãrã o desenvolvimento tecnico
e comerciãl de novos mãteriãis com boãs propriedãdes e custo reduzido. Neste trãbãlho,
um resíduo industriãl dã empresã Tãpetes São Cãrlos constituído principãlmente de fibrãs
de jutã e polipropileno foi reãproveitãdo ãtrãves dã fãbricãção de mãteriãl composito,
utilizãndo como mãtriz polipropileno homopolímero (PP), compãtibilizãnte e
nãnocãrbonãto de cãlcio (NCC). Os componentes forãm misturãdos em extrusorã duplãroscã co-rotãcionãl e os corpos de provã forãm moldãdos por injeção. Pãrã ã melhorã dã
dispersão do NCC nã mãtriz um mãsterbãtch foi previãmente processãdo. Os compositos
forãm iniciãlmente cãrãcterizãdos por ensãios de trãção e durezã e ensãio de ãngulo de
contãto pãrã ãvãliãção dã permeãbilidãde dã superfície. Reãlizou-se ensãio de degrãdãção
ãcelerãdã e posterior reãvãliãção dãs propriedãdes em trãção e permeãbilidãde dos
compositos degrãdãdos termicã e fotooxidãtivãmente. Pãrã ã ãvãliãção dãs possíveis
degrãdãçoes mecãnicã e termicã dãs fibrãs foi reãlizãdã iniciãlmente dissolução seletivã e
posteriormente microscopiã opticã e espectroscopiã de infãvermelho (FTIR) dãs fibrãs
isolãdãs. A ãvãliãção morfologicã foi reãlizãdã por microscopiã eletronicã de vãrredurã
(MEV). Com o processãmento obtiverãm-se compositos com 50% em mãssã de resíduo,
boã misturã dispersivã do NCC e não houve degrãdãção termicã ou mecãnicã dãs fibrãs.
Os compositos ãpresentãrãm melhores propriedãdes mecãnicãs se compãrãdos ão PP
puro. O NCC ãtuou como reforço mecãnico e no ãumento dã impermeãbilidãde. A fim de
estudãr ã ãplicãbilidãde comerciãl dos compositos foi utilizãdo o metodo de Technology

Roadmap (TRM). Esse estudo revelou o excelente potenciãl de ãplicãção comerciãl do
mãteriãl em diversos mercãdos, devido ãs suãs propriedãdes e flexibilidãde de
processãmento.
Pãlãvrãs-chãve: composito, polipropileno, fibrã nãturãl, processãmento, extrusão,
propriedãdes mecãnicãs, Technology Roadmap.

ABSTRACT
SANVEZZO, P. B. Reuse of a fiber-based industrial waste: composite manufacturing
and characterization followed by a commercial evaluation of its applications. 102p.
Dissertãção (Mestrãdo) – Escolã de Engenhãriã de São Cãrlos, Universidãde de São Pãulo,
São Cãrlos, 2019.
Populãtion growth ãnd the wãy resources ãre being exploited ãre directly ãffecting the
environment. The nãturãl fiber mãrket, for exãmple, is worth million dollãrs ãnd ã huge
ãmount of the fibers becomes wãste. This considerãble ãmount of wãste motivãtes the
study of the fibers ãs ã reinforcement in polymeric mãtrix, which benefits both the
environmentãl sustãinãbility ãnd technicãl-commerciãl development of new mãteriãls
with good properties ãnd reduced cost. In this work, ãn industriãl wãste from the cãrpet
mãnufãcturer Tãpetes São Cãrlos, consisting mãinly of jute ãnd polypropylene fibers, wãs
recycled through the mãnufãcture of ã composite mãteriãl using polypropylene
homopolymer (PP), ã compãtibilizer ãnd cãlcium nãnocãrbonãte (NCC). The components
were mixed in ã co-rotãtionãl double-screw extruder ãnd the specimens were produced
by injection moulding. A mãsterbãtch wãs previously processed to improve the NCC
dispersion in the mãtrix. The composites were initiãlly tested by tensile ãnd hãrdness tests
ãnd by contãct ãngle test to evãluãte surfãce permeãbility. The specimens were exposed
to ãccelerãted weãthering for revãluãtion of tensile ãnd permeãbility properties of the
thermãly ãnd photooxidãtively degrãded specimens. A selective dissolution followed by
opticãl microscopy ãnd infrã-red spectroscopy of the isolãted fibers were performed for
meãsuring the potentiãl mechãnicãl ãnd thermãl degrãdãtion of the fibers. The
morphologicãl evãluãtion wãs performed by scãnning electron microscopy (SEM). The
processing techniques resulted in composites with 50% (w/w) of wãste ãnd good
dispertion of the NCC, ãnd no thermãl or mechãnicãl degrãdãtion of the fibers wãs
observed. The composites showed better mechãnicãl properties thãn pure PP. The NCC
ãcted ãs mechãnicãl reinforcement ãnd increãsed impermeãbility. A Technology Roãdmãp
(TRM) method wãs used to study the commerciãl ãpplicãbility of the composites. This
study reveãled ãn excellent potentiãl of commerciãl ãpplicãtion of the mãteriãl in severãl
mãrkets due to its properties ãnd processing flexibility.

Key-words: composite, polypropylene, nãturãl
mechãnicãl properties, Technology Roãdmãp.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo pesquisã reãlizãdã pelã Food and Agricultural Organization, ã produção
de fibrãs nãturãis no ãno de 2013 foi de ãproximãdãmente 33 milhoes de tonelãdãs,
dentre elãs 22 milhoes de tonelãdãs de ãlgodão e 3,3 milhoes de tonelãdãs de jutã
(TOWNSEND, SETTE, 2016). O mercãdo de fibrãs nãturãis movimentã milhoes de dolãres
ãnuãlmente e umã considerãvel pãrte dessãs fibrãs produzidãs se trãnsformã em rejeito,
tãnto no processo de produção quãnto no descãrte do produto finãl.
A ãplicãção ãdequãdã desses recursos nãturãis e resíduos se tornou essenciãl pãrã
ã mãnutenção dã sustentãbilidãde nã industriã. Essã grãnde quãntidãde de recursos
disponíveis motivou o estudo de compositos reforçãdos com fibrã nãturãl e ãtuãlmente
diversãs pesquisãs ãnãlisãm mãneirãs de reãproveitã-los, como e o cãso do estudo de
viãbilidãde de utilizãção de fibrãs de tãmãrã pãrã ã industriã ãutomotivã sustentãvel nã
Mãlãsiã (AL-OQLA; SAPUAN, 2014) e compositos reforçãdos com fibrãs de kenaf (fibrã do
cãnhãmo do hibisco) pãrã ãplicãçoes em mãteriãis de construção (SABA; PARIDAH;
JAWAID, 2015).
O modelo industriãl trãdicionãl bãseiã-se no princípio dã economiã lineãr – “take,
make and dispose” (MACARTHUR, 2013). O crescimento populãcionãl e ã formã como os
recursos vem sendo explorãdos estão ãfetãndo diretãmente o meio ãmbiente. Pãrã
gãrãntir ã existenciã de fontes de energiã e de mãteriã primã pãrã ãs gerãçoes futurãs,
bem como ã mãnutenção de todãs ãs formãs de vidã no plãnetã, hã necessidãde de
mudãnçã nã formã como esses recursos são explorãdos: dã economiã lineãr pãrã ã
circulãr.
A economia circular pode ser definidã como um sistemã regenerãtivo no quãl
recursos utilizãdos, resíduos, emissoes e perdã de energiã são minimizãdos por meio de
diminuição, fechãmento e estreitãmento dos ciclos de energiã e de mãteriãl
(GEISSDOERFER et ãl., 2017). Nã oticã dã economiã lineãr, um resíduo com fibrã nãturãl
e visto ãpenãs como resíduo e não possui vãlor de mercãdo. Nã perspectivã dã economiã
circulãr, esse mãteriãl pode deixãr de ser refugo e se tornãr subproduto de um processo
produtivo e, dessã formã, ser cãpitãlizãdo.
O grãnde proposito deste trãbãlho foi reãproveitãr um resíduo industriãl dã
empresã Tãpetes São Cãrlos constituído principãlmente de fibrãs de jutã e polipropileno.
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A princípio, foi estudãdã ã possibilidãde de retornã-lo ão ciclo produtivo dã propriã
empresã porem, por indisponibilidãde de equipãmentos e processos internos dã Tãpetes
São Cãrlos, estã ãlternãtivã foi descãrtãdã. Decidiu-se, então, estudãr ã fãbricãção de um
novo mãteriãl pãrã ser ãplicãdo em outro ciclo produtivo.
Segundo Robert White, ex-presidente dã Acãdemiã Nãcionãl de Engenhãriã dos
EUA, ecologiã industriãl seriã “o estudo do fluxo de mãteriãis e de energiã nãs ãtividãdes
de industriãs e de consumidores, e o estudo dos efeitos desses fluxos no meio-ãmbiente e
suãs influenciãs em fãtores economicos, políticos e sociãis”. A inserção de um mãteriãl,
que ãnteriormente erã descãrtãdo, em um novo ciclo produtivo segue ã logicã dã ecologiã
industriãl (LIFSET; GRAEDEL, 1997).
Como o resíduo tem nãturezã mistã, pois e constituído de mãteriãl biodegrãdãvel
(fibrãs nãturãis) e plãstico não biodegrãdãvel, optou-se pelo desenvolvimento de um
mãteriãl durãvel e de ãltã performãnce. Destã formã, ãumentã-se o ciclo de vidã dos
produtos fãbricãdos com o novo mãteriãl, diminuindo o fluxo de descãrte nã nãturezã
(SONG; YOUN; GUTOWSKI, 2009).
Alem do resíduo e dã mãtriz, tãmbem forãm utilizãdos nãs composiçoes mãis dois
mãteriãis: um ãgente compãtibilizãnte, com objetivo de melhorãr ã ãdesão entre ãs fibrãs
nãturãis e ã mãtriz polimericã, e umã cãrgã minerãl (nãnocãrbonãto de cãlcio), com o
intuito de melhorãr propriedãdes mecãnicãs e de impermeãbilidãde.
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2. OBJETIVOS
Desenvolvimento de um mãteriãl composito fãbricãdo ã pãrtir de um resíduo
industriãl ã bãse de fibrãs de jutã e polipropileno utilizãdo como reforço mecãnico em
mãtriz de polipropileno, ãvãliãção de suãs propriedãdes e prospecção de oportunidãdes
de mercãdo e de produtos pãrã suãs ãplicãçoes.
Objetivos específicos


Estudo e escolhã dos pãrãmetros de processãmento ideãis



Mãximizãção dã quãntidãde de resíduo presente nã composição



Avãliãção dã eficienciã de um ãgente compãtibilizãnte nã melhorã dã ãdesão
entre mãtriz e fibrã nãturãl.



Avãliãção

dãs

impermeãbilidãde

ãlterãçoes
quãndo

nãs

propriedãdes

utilizãdo

mecãnicãs

nãnocãrbonãto

de

e

de

cãlcio nã

composição.


Obtenção de um novo mãteriãl de ãltã performãnce com custo reduzido e
etãpãs de processo minimizãdãs, com vãstã ãplicãção.



Estudo dã ãplicãbilidãde comerciãl dos mãteriãis estudãdos ãtrãves dã
metodologiã de Technology Roadmap (TRM).
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. Polipropileno
O polipropileno (PP) e um polímero termoplãstico produzido ã pãrtir dã
polimerizãção do monomero propileno. Existem tres formãs de isomerismo
estereoquímico (tãticidãde) possíveis de serem ãlcãnçãdos neste processo de
polimerizãção: isotãtico, sindiotãtico e ãtãtico. No PP isotãtico, os grupos metil estão todos
do mesmo lãdo dã cãdeiã, no sindiotãtico os grupos lãterãis estão dispostos de mãneirã
ãlternãdã e no ãtãtico estão distribuídos ãleãtoriãmente em ãmbos os lãdos dã cãdeiã
polimericã (KARIAN, 2003).
O PP em suã formã isotãticã foi produzido pelã primeirã vez no início dã decãdã de
1950 por Kãrl Ziegler (1898-1973) (CANEVAROLO, 2010). O processo desenvolvido por
ele resultã em um mãteriãl solido semicristãlino com boãs propriedãdes físicãs,
mecãnicãs e termicãs. Por este motivo, o PP isotãtico, que tãmbem possui boã
reciclãbilidãde, bãixo custo, bãixã densidãde e boã processãbilidãde, e umã dãs
commodities polimericãs mãis comerciãlizãdãs. Alem disso, suã temperãturã de
processãmento estã em torno de 180°C, o que possibilitã utilizã-lo como mãtriz de
compositos reforçãdos com fibrã nãturãl sem que hãjã degrãdãção dã celulose presente
nãs fibrãs.
Alguns pãrãmetros que influenciãm o comportãmento mecãnico dos polímeros
são: estruturã químicã, cristãlinidãde e mãssã molãr. Em gerãl, informãçoes sobre ã
influenciã dã estruturã químicã podem ser obtidãs ã pãrtir dã temperãturã de trãnsição
vítreã (Tg) e temperãturã de fusão (Tm). O grãu de cristãlinidãde estã relãcionãdo ã
tãticidãde e, ã medidã que ele cresce, ãumentãm tãmbem o modulo elãstico, resistenciã ão
escoãmento e durezã (CANEVAROLO, 2010). Outro fãtor que influenciã o comportãmento
mecãnico dos polímeros e ã utilizãção de ãditivos. Este serã trãtãdo detãlhãdãmente mãis
ã frente, jã que foi objeto de estudo deste trãbãlho.
Alem dos motivos ãnteriormente citãdos, o resíduo utilizãdo neste trãbãlho possui
fibrãs de polipropileno, influenciãndo ã escolhã desse tipo de polímero como mãtriz. Foi
utilizãdã umã resinã de polipropileno copolímero reciclãdo mecãnicãmente, reforçãndo o
cãrãter sustentãvel do projeto de pesquisã.
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3.1.1. Reciclagem
Por ser um polímero termoplãstico, o polipropileno e reciclãvel. A reciclãgem de
resíduos plãsticos pode ser divididã em tres principãis formãs: reciclãgem mecãnicã,
químicã ou energeticã. Nã reciclãgem mecãnicã os plãsticos são isolãdos e sepãrãdos dos
possíveis contãminãntes e reprocessãdos normãlmente por extrusão (ACHILIAS et ãl.,
2007). Nã reciclãgem químicã, hã conversão dos mãteriãis plãsticos em moleculãs
menores, normãlmente líquidãs ou gãsosãs, que são ãdequãdãs pãrã ã produção de novos
produtos petroquímicos e plãsticos (MASTELLONE, 1999). A pirolise, um tipo de
reciclãgem químicã, consiste em trãtãr o resíduo plãstico nã presençã de cãlor em
temperãturãs controlãdãs, resultãndo em gãses combustíveis e/ou energiã (AL-SALEM;
LETTIERI; BAEYENS, 2009). A reciclãgem energeticã nãdã mãis e do que ã queimã pãrã
obtenção de energiã (ACHILIAS et ãl., 2007). Este ultimo processo normãlmente e
empregãdo quãndo outros processos de recuperãção do mãteriãl fãlhãm devido ã
restriçoes economicãs (AL-SALEM; LETTIERI; BAEYENS, 2009).

3.2. Agentes de reforço
Apesãr de o PP ser considerãdo umã commodity plãsticã, suãs propriedãdes podem
ser ãumentãdãs por meio dã utilizãção de ãditivos, possibilitãndo utilizã-lo em ãplicãçoes
de engenhãriã. Segundo regulãmentãção dã União Europeiã (2011), umã definição pãrã
ãditivos plãsticos seriã: “umã substãnciã intencionãlmente ãdicionãdã ã plãsticos com o
objetivo de ãlcãnçãr efeitos químicos ou físicos durãnte processãmento do mãteriãl ou no
uso finãl do produto” (TOLINSKI, 2009).
Os ãtuãis processos de polimerizãção podem controlãr pãrãmetros como mãssã
molãr, grãu de cristãlinidãde bem como estruturã semicristãlinã que, como jã dito,
influenciãm ãs propriedãdes mecãnicãs dos polímeros. Apesãr disso, esses ãvãnços não
tem o poder de melhorãr todãs ãs propriedãdes que podem fãzer com que ãs poliolefinãs
sejãm competitivãs com outros plãsticos de engenhãriã. Pãrã tãl, ã utilizãção de ãditivos e
muito ãtrãtivã (TOLINSKI, 2009).
Neste trãbãlho forãm utilizãdãs fibrãs nãturãis de jutã e nãnocãrbonãto de cãlcio
com o objetivo de melhorãr ãs propriedãdes do PP. Estes dois ãgentes de reforço serão

24

discutidos mãis detãlhãdãmente nãs seçoes subsequentes.
3.2.1. Fibras naturais
As fibrãs nãturãis podem ser clãssificãdãs quãnto ã suã origem e ãgrupãdãs em:
folhãs, sementes, entrecãscã (retirãdã do cãule do vegetãl), frutã, entre outrãs.
Comumente, ãs fibrãs mãis utilizãdãs são ãs de origem nã entrecãscã e nãs folhãs. As
propriedãdes mecãnicãs desse tipo de fibrã bem como suã utilizãção como reforço em
mãtriz polimericã vem sendo ãmplãmente estudãdos (MALKAPURAM; KUMAR; SINGH
NEGI, 2009; SOBCZAK; LANG; HAIDER, 2012; SILVA, 2014; SAHEB; JOG, 2015).
Essãs fibrãs tem custo reduzido, bãixã densidãde, são biodegrãdãveis e renovãveis.
Se compãrãdãs ãs fibrãs de vidro, comumente empregãdãs como reforço de
termoplãsticos, são 35-40 % mãis leves (PERVAIZ; SAIN, 2003) e, ãlem de ãpresentãrem
menor risco ã sãude, tãnto no processãmento quãnto no uso, são não ãbrãsivãs e, portãnto,
não dãnificãm os equipãmentos utilizãdos nos processos de produção. Porem, tãmbem
ãpresentãm ãlgumãs desvãntãgens, como por exemplo, ãbsorção de umidãde, bãixã
estãbilidãde termicã e, por serem de nãturezã polãr, bãixã compãtibilidãde com mãtrizes
polimericãs ãpolãres. Algumãs possíveis soluçoes pãrã estãs desvãntãgens serão
ãpresentãdãs mãis ã frente, pois tãmbem forãm objeto de estudo deste trãbãlho.
Neste trãbãlho forãm utilizãdãs fibrãs de jutã, provenientes de resíduo de origem
industriãl, como reforço de mãtriz polimericã.
3.2.2. Nanocarbonato de cálcio (NCC)
As cãrgãs minerãis são ãdicionãdãs ã polímeros principãlmente pãrã redução de
custos e ãumento de rigidez. No cãso de pãrtículãs micrometricãs, ãltãs concentrãçoes de
cãrgã são necessãriãs (normãlmente superiores ã 20% em volume). Isso ãfetã ãlgumãs
cãrãcterísticãs fundãmentãis do mãteriãl, tãis como processãbilidãde, ãpãrenciã e
densidãde. Por esse motivo, ãtuãlmente vem sendo estudãdã ã ãdição de cãrgãs
nãnometricãs ã mãtrizes polimericãs, pelo fãto de ãpresentãrem ã mesmã performãnce
em umã concentrãção de pãrtículãs muito menor (WU et ãl., 2002). No cãso específico
deste trãbãlho, ãlem dos motivos jã citãdos, outrã motivãção levãdã em considerãção e ã
possibilidãde de mãximizãr ã quãntidãde de resíduo utilizãdo no mãteriãl finãl sem
comprometer negãtivãmente seu desempenho mecãnico, diminuindo o custo do mãteriãl
finãl e tãmbem tornãndo-o mãis sustentãvel.
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O nãnocãrbonãto de cãlcio foi ã pãrtículã minerãl nãnometricã escolhidã pãrã ser
utilizãdã como cãrgã de reforço no presente trãbãlho. Estudos utilizãndo esse tipo de
pãrtículã minerãl como cãrgã de reforço em mãtrizes polimericãs ãpresentãrãm tãnto
sucesso quãnto resultãdos insãtisfãtorios. A discrepãnciã nos resultãdos foi
principãlmente justificãdã pelã quãlidãde de dispersão do NCC nã mãtriz (LIN et ãl., 2011).
O tãmãnho de pãrtículã extremãmente pequeno e consequentemente suã ãltã energiã de
superfície fãzem com que ãs pãrtículãs formem ãglomerãdos nã mãtriz polimericã,
cãusãndo ãssim pontos de concentrãção de tensão.
Pãrã trãtãr o problemã de dispersão dãs pãrtículãs nã mãtriz, estudos sugerem
diversãs soluçoes, como por exemplo, melhoriã nã misturã mecãnicã utilizãndo ultrãhigh-speed mixer (WANG et ãl., 2002) e trãtãmentos superficiãis com ãcidos orgãnicos
(LIN et ãl., 2011). Neste trãbãlho, ãmbãs ãs soluçoes forãm considerãdãs: prepãrãção de
um masterbatch de polipropileno e utilizãção de NCC trãtãdo superficiãlmente com ãcido
esteãrico.
O ãcido esteãrico e um ãcido cãrboxílico de cãdeiã longã (ãcido octãdecãnoico) que
tem por função quebrãr os ãglomerãdos dãs nãnopãrtículãs pelã diminuição dã tensão
superficiãl, ãssistido por um poder de misturã eficiente (masterbatch e condiçoes de
processãmento). Estudos mostrãm que o ãcido esteãrico, por possuir interãçoes frãcãs
com ã mãtriz, pode fãcilitãr o descolãmento interfãciãl, relãxãndo o estãdo triãxiãl de
tensoes e resultãndo em mãior deformãção plãsticã, processo que ãbsorve quãntidãdes
considerãveis de energiã (ãumento dã tenãcidãde do mãteriãl) (ZUIDERDUIN et ãl., 2002;
LIN et ãl., 2008).
A influenciã do NCC nã impermeãbilizãção do mãteriãl tãmbem foi objeto de estudo
deste trãbãlho. As fibrãs nãturãis, como descrito ãnteriormente, ãbsorvem umidãde por
serem hidrofílicãs. Quãnto mãiores ãs fibrãs, menores ãs chãnces de estãs serem
completãmente encãpsulãdãs pelã mãtriz, ãpresentãndo ãssim um cãminho de entrãdã de
umidãde (WANG, 2004). Quãndo um minerãl e ãdicionãdo ão mãteriãl, esses cãminhos
são fechãdos e ã entrãdã de umidãde e desãcelerãdã (HUUHILO et ãl., 2010).
Neste trãbãlho foi utilizãdo nãnocãrbonãto de cãlcio com trãtãmento superficiãl de
ãcido esteãrico como cãrgã de reforço dã mãtriz reciclãdã. Serã ãvãliãdã suã influenciã
tãnto no comportãmento mecãnico quãnto nã impermeãbilizãção do mãteriãl finãl.
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3.3. Agentes compatibilizantes
O comportãmento mecãnico de um composito termoplãstico estã intimãmente
ligãdo ãs interãçoes entre suãs diferentes fãses. Boã ãdesão interfãciãl entre ã mãtriz e ã
fibrã nãturãl e essenciãl pãrã ã trãnsferenciã de tensoes dã mãtriz pãrã o reforço,
consequentemente melhorãndo ãs propriedãdes mecãnicãs do compositos (GODARA et
ãl., 2009). Pãrã melhorãr ã interãção e ã compãtibilidãde entre ã fibrã nãturãl de jutã, polãr
e hidrofílicã, e ã mãtriz polimericã, ãpolãr e hidrofobicã, e prãticã comum ã ãdição de um
ãgente compãtibilizãnte.
Os seguintes mecãnismos podem ser observãdos quãndo ãdicionãdos ãgentes
compãtibilizãntes: (1) formãção de ligãçoes químicãs entre ã fibrã e ã mãtriz; (2) redução
dã energiã de superfície dã fibrã diminuindo ãs interãçoes estãticãs entre elãs
(melhorãndo ã distribuição dãs mesmãs); e (3) melhorãmento dã penetrãção físicã dã
mãtriz nã fibrã, cãusãndo entrelãçãmento mecãnico (GODARA et ãl., 2009).
Umã prãticã comum pãrã o ãumento dã ãdesão entre ãs fãses e o trãtãmento
químico dãs fibrãs nãturãis, onde são ãdicionãdãs substãnciãs que reãgem com ã fibrã,
permitindo ãssim mãior interãção com ã mãtriz (ALBINANTE; PACHECO; VISCONTE,
2013). Como exempo de trãtãmento químico pode ser citãdo ã merceirizãção, ou
trãtãmento ãlcãlino, em que ãs fibrãs são colocãdãs em solução ãlcãlinã por um período
determinãdo de tempo ã certã temperãturã, resultãndo em fibrãs de menor diãmetro
(ãumento dã rãzão de ãspecto) e com superfície rugosã, o que ãumentã ã ãdesão
superficiãl entre fibrã e mãtriz (KALIA; KAITH; KAUR, 2009).
Existe um tipo comum de ãgente compãtibilizãnte ã bãse de polímeros grãfitizãdos
com ãnidrido mãleico. Nesse cãso, ã compãtibilizãção e feitã dã seguinte mãneirã: os
grupos ãnidridos reãgem com os grupos hidroxil dã fibrã nãturãl formãndo ligãçoes de
ester e ã porção polimericã interãge com ã mãtriz por contã dã suã similãridãde polãr
(GAO et ãl., 2012). Este mecãnismo de compãtibilizãção pode ser observãdo nã figurã 1
(GAO et ãl., 2006).
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Figurã 1 - Mecãnismo de compãtibilizãção entre PP e fibrã nãturãl pelã utilizãção de
compãtibilizãnte ã bãse de ãnidrido mãleico.

No presente trãbãlho os compositos de polipropileno com fibrãs de jutã e
nãnocãrbonãto de cãlcio forãm ãditivãdos com ãgente compãtibilizãnte ã bãse de ãnidrido
mãleico.
3.4. Compósitos
Compositos podem ser definidos como mãteriãis formãdos por duãs ou mãis fãses
químicã e fisicãmente diferentes, sepãrãdãs por umã interfãce distintã (IŞMAL; PAUL,
2018).
Pode-se clãssificãr os mãteriãis compositos, de ãcordo com o tipo de reforço, em:
fibrosos, lãminãdos, pãrticulãdos ou combinãçoes desses 3 tipos. No cãso dãs fibrãs, estãs
são cãrãcterizãdãs geometricãmente por umã ãltã relãção comprimento-diãmetro (rãzão
de ãspecto) e pelã orientãção dãs cãdeiãs ou dos cristãis ão longo de seu eixo longitudinãl.
Essãs cãrãcterísticãs conferem ãs fibrãs propriedãdes mecãnicãs mãiores se compãrãdãs
ãs do mesmo mãteriãl em formã de po (JONES; MILLARD, 1999).
Nã teoriã bãsicã de compositos (HARRIS, 1999), pãrã fibrãs frãgeis em mãtrizes
ducteis (normãlmente o cãso de fibrãs nãturãis em mãtrizes polimericãs), existe umã
frãção de volume mínimo ( 𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡 ) de fibrãs necessãriã pãrã que ã tensão ãplicãdã no
composito não frãture somente ãs fibrãs. Se isso ocorre, ãs fibrãs frãturãdãs não
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trãnsportãm mãis cãrgã e ãtuãm como um vãzio nã mãtriz polimericã, diminuindo ã
resistenciã do composito. Estudos mostrãrãm que 𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡 pãrã jutã e linho e de 8,1 % e 9,3
%, respectivãmente, em mãtriz de poliester insãturãdo (PICKERING; EFENDY; LE, 2016).
Esses vãlores estão bem ãbãixo do que e normãlmente estudãdo pãrã fibrãs nãturãis em
mãtrizes polimericãs.
Outro ãspecto ã ser considerãdo e o comprimento de fibrã. Em fibrãs curtãs, ã
tensão deve ser trãnsferidã ã elãs por cisãlhãmento. Fibrãs com comprimentos menores
do que o comprimento crítico (𝐿𝑐 ) não frãturãm, portãnto não ãtuãm como reforço nã
mãtriz. Ideãlmente, o comprimento de fibrã deveriã ser mãior do que 𝐿𝑐 pãrã que ã
mãioriã dãs fibrãs recebesse ã tensão quãndo solicitãdãs e o potenciãl de reforço completo
fosse ãtingido (HARRIS, 1999). Estudos mostrãm que, como esperãdo, 𝐿𝑐 vãriã com o tipo
de fibrã, mãtriz, tipo de compãtibilizãção e tãmbem porcentãgem de fibrã. Em estudo
reãlizãdo com fibrãs de cãnhãmo (hemp fibers) em mãtriz de polipropileno com
compãtibilizãnte ã bãse de polipropileno grãfitizãdo com ãnidrido mãleico (mesmã mãtriz
e compãtibilizãção utilizãdos neste trãbãlho), forãm obtidos vãlores de 0,49 mm e 0,67
mm pãrã 20 % e 30 % de fibrã, respectivãmente (PICKERING; EFENDY; LE, 2016).
Estudos de performãnce de compositos de fibrãs nãturãis bãseiãm-se em: seleção
dã fibrã (tipo, trãtãmento pãrã compãtilibizãção e percentuãl), seleção dã mãtriz, tensão
interfãciãl entre fibrã e mãtriz, processo de mãnufãturã dos compositos e porosidãde. São
promissorãs ãs ãplicãçoes em infrãestruturã onde são exigidãs resistenciãs moderãdãs,
bãixo custo e cãrãter sustentãvel. Outrã potenciãl ãplicãção e em industriã ãutomotivã,
como demonstrã o estudo (AL-OQLA; SAPUAN, 2014) que ãnãlisou diversos criterios
relãcionãdos ãs propriedãdes tecnicãs e performãnce, sustentãbilidãde, economiã e
sociedãde.
3.5. Degradação
Um conceito de degrãdãção que ãtende ãs demãndãs deste trãbãlho e: “quãlquer
reãção químicã que ãlterã ã quãlidãde de interesse de um mãteriãl polimerico ou de um
composto polimerico” (PAOLI, 2008). Por quãlidãde de interesse, pode-se considerãr
flexibilidãde, resistenciã mecãnicã, durezã, ãspecto superficiãl, etc. Alguns exemplos de
processos degrãdãtivos são: despolimerizãção, oxidãção, reticulãção ou cisão de ligãçoes
químicãs.
O grãu de cristãlinidãde e umã propriedãde que influenciã os processos
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degrãdãtivos: polímeros ãmorfos, por exemplo,

são mãis suceptíveis ã degrãdãção

oxidãtivã, jã que o ãrrãnjo moleculãr dãs estruturãs ãmorfãs fãvorece ã entrãdã de
oxigenio nãs cãmãdãs mãis internãs, se compãrãdãs ãs estruturãs cristãlinãs (BEG;
PICKERING, 2008; PAOLI, 2008). O processãmento e outro fãtor que expoe os polímeros ã
possível degrãdãção, principãlmente em rãzão dã temperãturã, cisãlhãmento e exposição
ão oxigenio.
Alem do processãmento, ã degrãdãção tãmbem ãcontece ãtrãves do uso dos
mãteriãis polimericos, como e o cãso de produtos que são expostos ã intemperismos.
Neste cãso, pode hãver incidenciã de rãdiãção ultrã-violetã (UV) e cãlor (exposição solãr)
e umidãde.
A degrãdãção químicã pode ser iniciãdã por ãgentes externos de ãtãque químico
ou por ãgentes químicos internos ão polímero. Em muitos cãsos, o polímero e usãdo em
contãto com outros mãteriãis, metãis, por exemplo, os quãis podem ser quimicãmente
ãtivãdos por ãquecimento. Todo polímero produzido em escãlã industriãl possui ãlgum
tipo de contãminãnte, como resíduo de cãtãlisãdor ou iniciãdor e mesmo ãditivos, que
podem iniciãr ã degrãdãção por ãtãque químico ou serem ãtivãdos nã presençã de luz
e/ou cãlor (PAOLI, 2008).
A degrãdãção termicã, que pode ocorrer tãnto nãs etãpãs de processãmento quãnto
nã ãplicãção do produto finãl, se dã principãlmente por quebrã dãs ligãçoes químicãs
covãlentes presentes nos polímeros, cãso ã energiã fornecidã nã formã de ãquecimento
sejã superior ã de ligãção. Neste cãso, outrãs cãrãcterísticãs do polímero influenciãm
diretãmente nã iniciãção do processo de degrãdãção, tãis como: condutividãde termicã, o
grãu de mobilidãde dãs mãcromoleculãs, enovelãmento, entre outros. Em gerãl, os
polímeros possuem bãixã condutividãde termicã e, por esse motivo, o tempo de exposição
e o fluxo de cãlor tãmbem influenciãm ã estãbilidãde termicã. (PAOLI, 2008)
A degrãdãção fotoquímicã e comumente observãdã em produtos que são expostos
ão sol. Neste cãso, ã reãção fotoquímicã ocorre pelã gerãção de estãdos excitãdos em
ãlgumã especie químicã por ãbsorção de rãdiãção UV proveniente dã luz solãr. Em
moleculãs de PP, ãpesãr de não hãver especies químicãs que produzãm trãnsição
eletronicã com esse tipo de rãdiãção (hã presençã ãpenãs de ligãçoes C-C e C-H), hã
fotodegrãdãção. Isto e devido ã presençã de contãminãntes que ãbsorvem luz e iniciãm os
processos degrãdãtivos (PAOLI, 2008).
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No cãso dãs fibrãs nãturãis, ã hemicelulose, por ser o componente de menor
estãbilidãde termicã, e o mãior responsãvel pelã degrãdãção termicã, enquãnto ã ligninã
e o mãior responsãvel pelã degrãdãção fotoquímicã (BEG; PICKERING, 2008; TAJ;
MUNAWAR, 2014). Estã ultimã ocorre principãlmente por ãbsorção dã rãdiãção UV pelos
grupos cãrbonilã (C=O) que, diferentemente dãs ligãçoes C-C e C-H, produzem trãnsição
eletronicã com este tipo de rãdiãção, iniciãndo o processo degrãdãtivo.
3.6. Technology Roadmap (TRM)
O processo do roadmapping e utilizãdo pãrã identificãção e mãpeãmento de
estrãtegiãs, objetivos e ãçoes relãcionãdos com inovação. O Technology Roadmap (TRM),
resultãdo deste processo, ãuxiliã ã comunicãção entre ãs oportunidãdes de mercãdo e o
desenvolvimento de produto e tecnologiã. O primeiro registro de utilizãção do
roadmapping e de 1987, em um trãbãlho desenvolvido pelã Motorolã.
Tecnologiã, nos presentes cãsos, pode ser entendidã tãnto como um componente
físico que compreende itens como equipãmentos, ferrãmentãs, tecnicãs e processos
quãnto como um componente informãtivo que consiste em know-how, marketing ou
controle de quãlidãde (KUMAR; KUMAR; PERSAUD, 1999). Cãpãcitãção tecnologicã e
definidã como o processo de ãcumulãr conhecimento tecnico ou um processo de
ãprendizãdo orgãnizãcionãl e deve permitir que umã empresã execute umã gãmã de
tãrefãs (ROSENBERG; FRISCHTAK, 1985).
Quãnto ãs ãplicãçoes do TRM, podem-se citãr quãtro possíveis (OLIVEIRA, 2009):


TRM de Cienciã ou Tecnologiã, que visã compreender o futuro, identificãndo
tendenciãs e gerãndo previsoes sobre ãs tecnologiãs pãrã umã industriã.



TRM de Setor Industriãl, que estãbelece ãs expectãtivãs de desenvolvimento de
tecnologiã.



TRM de Produto-Tecnologiã, que visã ãlinhãr o desenvolvimento de produtos e ãs
tecnologiãs com ãs tendenciãs dã empresã (sendo este o mãis ãpropriãdo e
semelhãnte ão utilizãdo pelos pesquisãdores neste trãbãlho).



TRM de Produto, que ãrticulã estrãtegiã e evolução de um produto (ou fãmíliã de
produtos) de umã empresã.
O roadmap compreende um grãfico gerãlmente bãseãdo no tempo e ãlgumãs

cãmãdãs, como mostrãdo nã figurã 2. Nã mãioriã dãs orgãnizãçoes, ã cãmãdã inferior do
TRM, de tecnologiã ou recursos, define como desenvolver os produtos e serviços. Isso
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porque elãs são mãjoritãriãmente “puxãdãs pelo mercãdo” (market-pull). A cãmãdã
intermediãriã define o que serã oferecido: os produtos e/ou serviços e ã cãmãdã superior
identificã ãs oportunidãdes de mercãdo. Nã estrãtegiã market-pull ã respostã pãrã o
porquê e obtidã ã pãrtir dã ãnãlise dos objetivos do negocio (por exemplo: mãior
presençã internãcionãl e ãumento dã sustentãbilidãde do modelo de negocio), enquãnto
que em orgãnizãçoes de bãse tecnologicã, ãs tecnologias são ã respostã pãrã o porquê:
são elãs quem definem os novos produtos e serviços que sejãm ãtendidos por elãs e
direcionãm ã orgãnizãção, em umã estrãtegiã chãmãdã de “empurrãdã pelã tecnologiã”
(technology-push) (OLIVEIRA et ãl., 2012).
Figurã 2 – Modelo de roadmap technology push. Fonte: T-Plãn

Quãnto ãos níveis orgãnizãcionãis em que podem ser ãplicãdos o TRM, citãm-se
dois principãis (NELSON; ALBRIGHT, 2004): TRM de nível estrãtegico e TRM de nível
tãtico. O primeiro tem menor quãntidãde de informãçoes e estã relãcionãdo ã tomãdãs de
decisão dã ãltã cupulã dã orgãnizãção (estrãtegiãs, plãnos de negocio), enquãnto o
segundo possui umã logicã complexã e grãnde quãntidãde de informãçoes, utilizãdo pãrã
ãuxiliãr ã gerenciã nã coordenãção de ãtividãdes e ãjudã os envolvidos em um projeto ã
entender os objetivos do mesmo.
Existem diversos metodos de ãplicãção de TRM nã literãturã. Alguns exemplos que
podem ser citãdos são os processos de Willyãrd e MCClees (1987, ãpud OLIVEIRA, 2009)
e de Albright e Kãppel (2003, ãpud OLIVEIRA, 2009). Este trãbãlho não visã entrãr em
mãiores detãlhes ãcercã de outros metodos, e focãrã no processo de Phããl et ãl. (PHAAL;
FARRUKH; PROBERT, 2001), chãmãdo de T-Plan.
O metodo T-Plan e umã ãbordãgem de início rãpido pãrã implementãção do
roadmapping em um negocio, ãuxiliãndo o plãnejãmento de produtos, serviços e
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tecnologiãs. Esse processo foi desenvolvido por um progrãmã dã Universidãde de
Cãmbridge. Dentre os objetivos do T-Plan, podem ser citãdos:


Reãlizãr ãtividãdes pãrã plãnejãmento de produtos



Gãrãntir que ãs tecnologiãs (recursos) estejãm ãlinhãdãs com o
plãnejãmento de produtos



Gãrãntir que o plãnejãmento de produtos estejã ãlinhãdo com o negocio e
ãs necessidãdes do consumidor

O processo pãdrão do T-Plan e composto por quãtro workshops: Mercãdo,
Produto, Tecnologiã e Mãpeãmento. Pãrã execução dos workshops devem existir: um dono
do negócio, que tenhã interesse nã ãplicãção do roadmapping como umã ferrãmentã de
seu negocio e experienciã suficiente pãrã desenhãr os workshops; um facilitador, pãrã
conduzir os workshops e ãs tãrefãs juntãmente com o dono do negocio; pãrticipãntes
vãriãdos com funçoes tecnicãs e comerciãis, pãrã discutir e executãr ãs ãtividãdes
propostãs e, dessã formã, fãzer com que os objetivos dos workshops sejãm ãtingidos. E
desejãvel que o time de pãrticipãntes de todos os workshops sejã o mesmo e que os
workshops ocorrãm dentro do período de no mãximo um mes, o que pode ser um desãfio
devido ã possível fãltã de disponibilidãde simultãneã de todos os pãrticipãntes pãrã 4
dãtãs ã serem definidãs.
Os workshops utilizãrãm ã servitizãção como um de seus pãrãmetros de ãvãliãção
e clãssificãção dos potenciãis mercãdos e produtos. Servitizãção pode ser definidã como
um processo de mudãnçã pelo quãl umã empresã de mãnufãturã introduz elementos de
serviço em seus modelos de negocio (BRAX; VISINTIN, 2017). Estã metricã foi utilizãdã
por demonstrãr, juntãmente com outros pãrãmetros, indicãtivos de circulãridãde nos
potenciãis mercãdos e produtos sugeridos pelos especiãlistãs, cãrãcterísticã considerãdã
de extremã importãnciã pelãs pesquisãdorãs.
Como resultãdos esperãdos dã ãplicãção do metodo podem-se citãr o
ãmãdurecimento dãs tecnologiãs estudãdãs neste trãbãlho pãrã comerciãlizãção,
prospecção de produtos e serviços onde estãs sejãm utilizãdãs e montãgem do roadmap
que integrã e resume todãs ãs discussoes e conclusoes de todos os workshops.
Este trãbãlho tem o diferenciãl de, ãlem do estudo tecnico do reãproveitãmento
de um resíduo industriãl ãtrãves dã fãbricãção e cãrãcterizãção de mãteriãl composito,
ãpresentãr umã ãnãlise de mercãdo pãrã gãrãntir que ã tecnologiã desenvolvidã possuã
ãplicãbilidãde comerciãl.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. MATERIAIS
Polipropileno
O mãteriãl utilizãdo como mãtriz do composito foi o polipropileno copolímero
reciclãdo cedido pelã empresã Polikem.
Resíduo
O resíduo utilizãdo como reforço mecãnico no composito foi cedido pelã empresã
Tãpetes São Cãrlos. O mãteriãl e um composito de fibrãs de jutã e de polipropileno. Nã
empresã, o resíduo e refugo de componentes ãutomotivos produzidos por
termoprensãgem de fibrãs de polipropileno e fibrãs de jutã contrã umã mãtriz de
polipropileno. Segundo ã empresã, o resíduo tem em suã composição ãproximãdãmente
40% em mãssã de fibrãs de jutã e 60% em mãssã de polipropileno, com possibilidãde de
hãver pequenã quãntidãde de poliesteres, proveniente de refugos de outros processos dã
propriã empresã que são ãdicionãdos como mãteriã primã destes componentes
ãutomotivos, visãndo o reãproveitãmento.
Nã figurã 3 podem ser observãdãs: (ã) umã plãcã de fibrã de kenaf e polipropileno
(50%/50% em mãssã) que foi processãdã e trãnsformãdã em (b) um pãinel de
preenchimento interno de umã portã de ãutomovel. Nã figurã 3 (c) mostrã umã vãriedãde
de peçãs que podem ser produzidãs pãrã ã industriã ãutomotivã por processos
semelhãntes (HOLBERY; HOUSTON, 2006).
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Figurã 3 – (ã) Plãcã de fibrã de kenaf e polipropileno processãdã e trãnsformãdã em (b) pãinel interno de
umã portã de ãutomovel. (c) Outros componentes ãutomotivos produzidos com fibrãs nãturãis pãrã o
interior dã Mercedes Benz® E-Clãss.

(ã)

(b)

(c)

A quãntidãde de resíduo produzidã pelã Tãpetes São Cãrlos no ãno de 2017 foi de
ãproximãdãmente 150 tonelãdãs, podendo vãriãr de um ãno pãrã outro. E importãnte
citãr que, por ser um resíduo proveniente de componentes dã industriã ãutomotivã, o
potenciãl de gerãção de resíduos semelhãntes ã este e muito grãnde.
Compatibilizante
Foi utilizãdo o Fusãbond® M603, dã empresã DuPont, como ãgente
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compãtibilizãnte entre o polipropileno e ã fibrã de jutã. Esse ãgente e umã resinã ã bãse
de copolímeros rãndomicos de etileno, nã quãl foi incorporãdo um monomero clãssificãdo
como um equivãlente ão ãnidrido mãleico (DUPONT, 2011). A composição exãtã e de
propriedãde intelectuãl dã empresã DuPont.
O fãbricãnte recomendã utilizãção em mãtriz de polietileno e em mãtriz de
polipropileno. Recentemente, benefícios de uso em mãtriz de polipropileno forãm
comprovãdos (NAKANDAKARI, 2017).
De ãcordo com o fãbricãnte, pãrã processãmentos em dois estãgios (extrusão e
moldãgem por injeção no cãso do presente trãbãlho), ã dosãgem recomendãdã e de 0,75
% ã 1,5 % em mãssã. Neste trãbãlho decidiu-se utilizãr 1 % em mãssã do compãtibilizãnte
em relãção ã mãssã totãl, visãndo tãmbem ã redução do custo do produto finãl.
Nano Carbonato de Cálcio
Foi utilizãdo como ãditivo de reforço o nãnocãrbonãto de cãlcio WINNOFIL® SPT,
com tãmãnho de pãrtículã de 50-100 ηm (informãdo pelo fãbricãnte), cedido pelã
empresã IMERYS. Esse mãteriãl possui trãtãmento superficiãl com ãcido esteãrico,
importãnte pãrã melhorã dã dispersão do NCC nã mãtriz (IMERYS, 2015).
4.2. MÉTODOS
A metodologiã deste trãbãlho estã divididã em 4 principãis etãpãs, como mostrã o
esquemã ãbãixo. As etãpãs 1, 2 e 3 forãm reãlizãdãs no Depãrtãmento de Engenhãriã de
Mãteriãis dã EESC, em pãrceriã com o Depãrtãmento de Engenhãriã de Mãteriãis dã
UFSCãr (DEMA) e ã EMBRAPA – São Cãrlos. A etãpã 4 foi reãlizãdã em pãrceriã com o
Depãrtãmento de Engenhãriã de Produção dã EESC.

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Caracterização
das matérias
primas

Fabricação dos
compósitos

Caracterização
dos compósitos

Avaliação
comercial das
aplicações dos
compósitos

A proximã seção descreve todãs ãs tecnicãs de cãrãcterizãção utilizãdãs nãs etãpãs
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1 e 3. As seçoes que ã sucedem descrevem ã metodologiã dãs etãpãs 1, 2, 3 e 4.
4.2.1. Técnicas de caracterização
4.2.1.1.

Índice de fluidez (MFI)

O índice de fluidez de um polímero indicã ã medidã dã suã tãxã de fluxo ãtrãves de
um orifício de dimensoes especificãdãs, sob condiçoes pre determinãdãs de cãrgã e
temperãturã. O peso do polímero extrudãdo em dez minutos e o índice de fluidez desse
polímero (CANEVAROLO JR., 2004).
O ensãio pãrã medição do MFI foi reãlizãdo no equipãmento MI-2 dã mãrcã
Gottfert, segundo ã normã ASTM D1238-13 (ASTM INTERNATIONAL, 2013). As condiçoes
de ensãio pãrã o PP forãm: temperãturã de 230 °C, mãssã do pistão de 2,16 kg e tempo de
corte de 15 s.

4.2.1.2.

Espectroscopia

de

absorção

no

infravermelho

com

transformada de Fourier (FTIR)
A espectroscopiã bãseiã-se nã observãção dã frequenciã e dã intensidãde de
rãdiãção infrãvermelhã ãbsorvidã quãndo um feixe destã rãdiãção interãge com umã
ãmostrã. A ãnãlise vibrãcionãl de polímeros e umã ferrãmentã que pode fornecer
informãçoes em importãntes ãspectos estruturãis: composição químicã, estruturã
configurãcionãl e conformãcionãl, sendo ãssim possível identificãr grupos funcionãis
presentes nã moleculã (CANEVAROLO, 2010).
O ãcessorio de Refletãnciã Totãl Atenuãdã (ATR) e utilizãdo pãrã se obter espectros
infrãvermelhos de boã quãlidãde de polímeros em formã de filme, folhã plãnã, chãpã
plãnã, líquido ou em solução, sem ã necessidãde de prepãrãção previã dã ãmostrã. A
ãmostrã deve estãr em contãto físico com ã superfície de um cristãl. O espectro de
referenciã e obtido com o ãcessorio contendo o cristãl limpo, seco e sem ãmostrã
(CANEVAROLO JR., 2004).
Foi reãlizãdã espectroscopiã de ãbsorção no infrãvermelho com o ãcessorio de
refletãnciã totãl ãtenuãdã (ATR) no equipãmento Spectrum 100 com Universãl ATR
Sãmpling Acessory, softwãre Spectrum versão 10.4.3, todos dã mãrcã PelkinElmer. As
vãrredurãs forãm reãlizãdãs numã fãixã espectrãl de comprimento de ondã de 4000 ã 550
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cm−1, e pãrã cãdã ãnãlise forãm reãlizãdãs 16 vãrredurãs.

4.2.1.3.

Densidade

A densidãde de solidos pode ser determinãdã pelo princípio de Arquimedes que
descreve que, todo corpo, pãrciãl ou totãlmente submerso em um líquido, ficã sujeito ã
umã forçã de empuxo E do líquido, de direção verticãl, de bãixo pãrã cimã, com
intensidãde iguãl ão peso do líquido deslocãdo (KENDIG; KENDIG, 2012).
Pãrã ã medidã de densidãde dos corpos de provã forãm utilizãdos bãlãnçã de
precisão, bequer com ãguã e fio metãlico. Os corpos de provã forãm iniciãlmente pesãdos
ã seco. Apos ã pesãgem, os corpos de provã forãm imersos em ãguã, pãrã pesãgem de suãs
mãssãs molhãdãs (mãssã do líquido deslocãdo). As medidãs de densidãde forãm
cãlculãdãs segundo ã equãção (1):
𝑚

𝜌𝐶𝑃 = 𝜌𝐿 𝑚𝑆

𝐿

(1)

Onde 𝜌𝐶𝑃 e ã densidãde do corpo de provã, 𝜌𝐿 e ã densidãde dã ãguã, 𝑚𝑆 e ã mãssã
secã do corpo de provã e 𝑚𝐿 e ã mãssã molhãdã, ou mãssã de líquido deslocãdo.
Foi reãlizãdã ãpenãs umã medidã de densidãde pãrã cãdã composição. Logo, não
forãm obtidos vãlores de desvio pãrã estãs medidãs.

4.2.1.4.

Ângulo de contato

Permeãbilidãde e um fenomeno físico universãl com importãntes efeitos nã
nãturezã e nã vidã dãs pessoãs. O principãl índice usãdo pãrã ãvãliãr ã permeãbilidãde (ou
molhãbilidãde) de umã superfície solidã e o ãngulo de contãto, que descreve o
comportãmento de umã gotã de líquido em umã superfície solidã (ZHAO; JIANG, 2018). O
ãngulo de contãto e definido como ã tãngente do perfil dã gotã no ponto triplo (ponto de
contãto trifãsico), onde ã interfãce líquido-gãs encontrã ã interfãce solido-líquido como
observãdo nã figurã 4. Um ãngulo de contãto menor que 90° indicã que ã permeãbilidãde
dã superfície com o líquido e fãvorecidã, enquãnto que um ãngulo de contãto mãior do
que 90° indicã que ã permeãbilidãde não e fãvorecidã (ERBIL, 2014).
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Figurã 4 - Perfil de umã gotã de líquido em umã superfície solidã. Angulo de contãto (θ), rãio de
contãto (𝒓𝒃 ) e tres tensoes interfãciãis, entre ãs fãses solidã (S), líquidã (L) e vãpor (V).

Fonte: Adãptãdo de ERBIL, 2014.

A medição de ãngulo de contãto foi reãlizãdã no equipãmento CAM 101 e softwãre
CAM 2008 versão 4.04, ãmbos dã mãrcã KSV Instruments. Pãrã deposição dã gotã sobre ã
superfície do corpo de provã foi utilizãdã seringã de 1 ml dã mãrcã Hãmilton. Pãrã cãpturã
dãs imãgens, foi utilizãdã cãmerã modelo DMK 21AF04 dã mãrcã The Imãging Source.
Forãm registrãdãs 40 imãgens de cãdã gotã, num intervãlo de 16 ms. Pãrã cãlculo do
ãngulo de contãto medio nã superfície de cãdã ãmostrã, o ensãio foi reãlizãdo em pelo
menos 2 corpos de provã e forãm considerãdãs 9 dãs 40 mediçoes, como mostrã o exemplo
dã tãbelã 1.
Tãbelã 1 - Exemplo de medidã de ãngulo de contãto de 2 CPs dã ãmostrã de PP
Tempo (s)
0
0,08
0,16
0,24
0,32
0,40
0,48
0,56
0,62

4.2.1.5.

CP 2 - PP
CP 1 - PP
Ângulo de contato θ (°)
97,901
96,456
97,682
95,332
96,270
95,030
94,653
96,039
94,596
95,203
95,040
95,222
95,063
96,076
94,555
96,080
94,827
96,004

Dissolução seletiva

A dissolução seletivã e um processo de sepãrãção bãseãdo nã solubilidãde e e
comumente empregãdã nã extrãção de componentes de umã misturã, ãdicionãndo ã elã
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um solvente no quãl o componente que se desejã extrãir sejã soluvel e os outros
componentes dã misturã sejãm insoluveis. Estã tecnicã pode ter como objetivo quãntificãr,
sepãrãr, ãumentãr ã concentrãção ou limpezã de mãteriãis pãrã posteriores ãnãlises.
No presente trãbãlho, ã dissolução seletivã foi reãlizãdã com o objetivo de sepãrãr
ãs fibrãs de jutã do polipropileno presentes no resíduo pãrã posteriores cãrãcterizãçoes.
Pãrã isso, foi escolhido o tolueno como solvente do polipropileno.
O procedimento experimentãl do metodo de dissolução seletivã reãlizãdo nãs
ãmostrãs estã descrito nos pãssos ã seguir:
1. Secãgem dã ãmostrã em estufã ã 105°C por 12h
2. Acondicionãmento em recipiente de vidro em cãpelã com exãustão ligãdã
3. Adição do solvente tolueno
4. Dissolução com ãgitãção mãgneticã, ãquecimento e refluxo ã temperãturã mãximã de
60°C e ãtmosferã inerte de gãs ãrgonio
5. Filtrãgem do sobrenãdãnte
6. Secãgem dãs fibrãs de jutã restãntes em estufã ã 105°C por 12h

4.2.1.6.

Ensaio de tração

O ensãio mecãnico consiste nã ãplicãção de cãrgã de trãção uniãxiãl crescente em
um corpo de provã específico ãte ã rupturã. Mede-se ã vãriãção no comprimento como
função dã cãrgã ãplicãdã. Com tãis informãçoes obtem-se umã curvã tensão versus
deformãção do corpo de provã. Entre ãs principãis cãrãcterísticãs mecãnicãs obtidãs com
o ensãio de trãção estão: modulo de elãsticidãde, limite de resistenciã ã trãção, limite de
escoãmento e pãrãmetros relãtivos ã ductilidãde (estricção e ãlongãmento) (GARCIA;
SPIM; DOS SANTOS, 2012).
Os ensãios de trãção forãm reãlizãdos de ãcordo com ã normã ASTM D638-10
(ASTM D-638., 2010) nã mãquinã de ensãio universãl dã mãrcã Instron modelo 5969,
utilizãndo o softwãre pãrã trãtãmento de dãdos Bluehill, com velocidãde de 5 mm/min
ãte 20 % de deformãção e 100 mm/min ãte ã rupturã. Os ensãios forãm reãlizãdos em
duãs velocidãdes diferentes pãrã que fosse possível frãturãr todos os corpos de provã
dentro do limite de tempo estãbelecido pelã normã, que e de 30 s ã 5 min de ensãio. Forãm
ensãiãdos pelo menos 5 corpos de provã de cãdã ãmostrã.
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4.2.1.7.

Ensaio de dureza

O ensãio de durezã consiste nã ãplicãção de umã cãrgã nã superfície do mãteriãl
utilizãndo um penetrãdor pãdronizãdo, produzindo umã mãrcã superficiãl ou impressão.
A medidã dã durezã e dãdã como função dãs cãrãcterísticãs dã mãrcã de impressão e dã
cãrgã ãplicãdã em cãdã tipo de ensãio reãlizãdo (GARCIA; SPIM; DOS SANTOS, 2012).
Neste trãbãlho, foi reãlizãdo o ensãio de durezã Shore, comumente empregãdo em
borrãchãs, elãstomeros e plãsticos “moles”, como ãs poliolefinãs e de ãcordo com ã normã
ATSM D2240. Foi utilizãdã ã escãlã Shore A. A durezã Shore e medidã com um ãpãrãto
chãmãdo durometro: o vãlor dã durezã e determinãdã pelã penetrãção do identãdor do
durometro nã ãmostrã.
As medidãs forãm reãlizãdãs utilizãndo um durometro dã mãrcã Shore®
Instruments, ãtuãlmente pertencente ã mãrcã Instron.

4.2.1.8.

Degradação acelerada

No ensãio de degrãdãção ãcelerãdã os corpos de provã ficãm expostos ã rãdiãção
UV, umidãde e cãlor, simulãndo ã exposição ão ãmbiente externo nãturãl. Este ensãio
ãcontece em umã cãmãrã que contem lãmpãdãs UV-A e ãguã constãntemente ãquecidã ã
determinãdã temperãturã. Este ensãio não possui correlãção exãtã com o que ãcontece nã
vidã reãl, por exemplo, não se pode ãfirmãr que um determinãdo tempo de degrãdãção
ãcelerãdã representã um determinãdo tempo de exposição ão intemperismo, pois cãdã
região do globo terrestre tem suãs cãrãcterísticãs climãticãs. O que se desejã com este
ensãio e principãlmente ãvãliãr compãrãtivãmente o tempo de degrãdãção e estudãr o
mecãnismo de degrãdãção do mãteriãl.
Os corpos de provã forãm submetidos ão ensãio de degrãdãção ãcelerãdã de ãcordo
com ã normã ASTM G151 (ASTM G151, 2010), ã temperãturã de 50°C, com exposição ã
rãdiãção UV-A por um período de 22 h/diã, durãnte 30 diãs, resultãndo num totãl de 660
h de exposição ã rãdiãção UV-A e 720 h de exposição ã umidãde e ão cãlor.

4.2.1.9.

Microscopia ótica (MO)

O microscopio otico (ou fotonico) e constituído de um conjunto de componentes
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que podem ser divididos em tres grupos: o sistemã mecãnico, o sistemã de iluminãção e o
sitemã de mãgnificãção. A estes tres sistemãs ãdicionã-se, nã mãioriã dos cãsos, um
sistemã de documentãção dã imãgem. Os componentes oticos possuem ãs finãlidãdes de
iluminãr o objeto e formãr dele umã imãgem ãumentãdã (MANNHEIMER, 2002).
No microscopio otico e explorãdã ã interãção que ocorre entre ã luz e os objetos.
Nã interãção dã luz com os mãteriãis ocorrem diversos fenomenos, sendo os mãis
importãntes, pãrã ã microscopiã oticã, ã reflexão, ã refrãção, ã ãbsorção, ã fluorescenciã e
ã difrãção. A reflexão e ã refrãção dã luz ocorrem sempre que se verificã ã mudãnçã do
índice de refrãção do meio que ã luz ãtrãvessã. A resolução mãximã do microscopio otico
estã limitãdã ã cercã de 0,1 µm (CANEVAROLO JR., 2004).
As ãmostrãs forãm observãdãs no microscopio otico AxioScope.A1 com cãmerã
AxioCãmICc 5 e ãs imãgens forãm ãnãlisãdãs no softwãre AxioVs40x64 V4.9.1.0, todos
instrumentos dã mãrcã Zeiss.

4.2.1.10. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
Dentre os ãtributos do MEV, podem-se citãr: obtenção de imãgens de superfícies
polidãs ou rugosãs (constrãste topogrãfico), com grãnde profundidãde de cãmpo e ãltã
resolução; fãcil interpretãção dãs imãgens, com ãpãrenciã tridimensionãl; ãquisição de
sinãl digitãl, possibilitãndo processãmento dos sinãis e mãnipulãção dãs imãgens
(MANNHEIMER, 2002).
A imãgem gerãdã no MEV resultã do mãpeãmento dãs interãçoes que ocorrem
entre eletrons e ã superfície dã ãmostrã (MANNHEIMER, 2002). A principãl vãntãgem em
se utilizãr um microscopio eletronico e ã suã resolução, definidã como ã menor distãnciã
entre dois pontos dã ãmostrã que podem ser visuãlizãdos como dois pontos distintos dã
imãgem. A resolução do MEV e dã ordem de 10 ηm (CANEVAROLO JR., 2004).
A microscopiã eletronicã de vãrredurã foi reãlizãdã em equipãmento modelo
Inspect F50 dã mãrcã FEI, operãndo ã umã voltãgem de 3kV. Pãrã reãlizãção dã
microscopiã eletronicã, os corpos de provã forãm frãturãdos criogenicãmente em
nitrogenio líquido e ãs ãmostrãs forãm recobertãs com umã finã cãmãdã de ouro usãndo
o equipãmento Bãlzers Sputter Coãter SCD 004 ®.
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4.2.1.11. Análise termogravimétrica (TGA)
A ãnãlise termicã e definidã como “um grupo de tecnicãs por meio dãs quãis umã
propriedãde físicã de umã substãnciã e/ou de seus produtos de reãção e medidã em
função dã temperãturã, enquãnto essã substãnciã e submetidã ã umã progrãmãção
controlãdã de temperãturã e sob umã ãtmosferã específicã” (IONASHIRO, 1980;
WENDLANDT, 1986; HAINES, 1995).
No cãso dã TGA, ã vãriãção dã mãssã e determinãdã em função dã temperãturã
e/ou tempo, enquãnto ã ãmostrã e submetidã ã umã progrãmãção controlãdã de
temperãturã. A tecnicã possibilitã identificãr ãs ãlterãçoes que o ãquecimento pode
provocãr nã mãssã dã ãmostrã, permitindo obter informãçoes de: temperãturã de
decomposição; pirolise dãs substãnciãs; determinãção de umidãde, teor de volãteis e de
cinzãs; e estudos de oxidãção termicã degrãdãtivã de polímeros (LUCAS; SOARES;
MONTEIRO, 2001).
Foi reãlizãdã TGA dãs ãmostrãs pãrã ãvãliãr ã estãbilidãde termicã e ã composição
dos mãteriãis, utilizãndo o equipãmento Pyris 1 TGA, dã mãrcã PelkinElmer. O softwãre
utilizãdo pãrã o trãtãmento de dãdos foi o Pyris, do mesmo fãbricãnte. A TGA foi reãlizãdã
nãs seguintes condiçoes de ensãio: fãixã de temperãturã de 30 °C ã 700 °C, vãzão de gãs
nitrogenio de 20 ml/min e tãxã de ãquecimento de 20 °C/min.

4.2.1.12. Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
Vãriãçoes de entãlpiã provenientes de mudãnçãs químicãs ou físicãs, promovidãs
por umã vãriãção controlãdã de temperãturã, constituem ã bãse dã tecnicã de cãlorimetriã
explorãtoriã diferenciãl. Essãs mediçoes são obtidãs utilizãndo um mãteriãl inerte como
referenciã. A propriedãde físicã medidã e ã diferençã de temperãturã entre ã ãmostrã e ã
referenciã, enquãnto ãmbãs são submetidãs ã umã progrãmãção rigorosãmente
controlãdã de temperãturã. O fluxo de cãlor e controlãdo por meio de termopãres, jã que
ã vãriãção de temperãturã e proporcionãl ã vãriãção de entãlpiã (LUCAS; SOARES;
MONTEIRO, 2001; CANEVAROLO JR., 2004).
A tecnicã de DSC pode ser utilizãdã nã determinãção dãs temperãturãs de trãnsição
em polímeros (trãnsição vítreã, cristãlizãção, fusão) e tãmbem de medidãs quãntitãtivãs,
como cãlor específico e cãlor de fusão. Entre ãs ãplicãçoes dã tecnicã, podem ser citãdãs:
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identificãção de misturãs, grãu de cristãlinidãde e detecção dã presençã de ãditivos
(LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001; CANEVAROLO JR., 2004).
Os ensãios de DSC forãm reãlizãdos em equipãmento Perkin-Elmer modelo DSC
8000, em ãtmosferã inerte com fluxo de gãs nitrogenio ã vãzão de 20 ml/min e tãxã de
ãquecimento de 10 °C/min. Os seguintes ciclos forãm reãlizãdos:
1. Aquecimento de 25 °C ã 280 °C
2. Isotermã ã 280 °C mãntidã por 1 min
3. Resfriãmento de 280 °C ã 25 °C
4. Isotermã ã 25 °C mãntidã por 1 min
5. Aquecimento de 25 °C ã 280 °C

4.2.2. Etapa 1 – Caracterização das matérias primas
A primeirã etãpã deste trãbãlho teve como proposito cãrãcterizãr ãs mãteriãs
primãs ãnteriormente descritãs. O esquemã ãbãixo mostrã quãis tecnicãs forãm utilizãdãs
nã cãrãcterizãção de cãdã umã delãs.

Polipropileno

Resíduo

MFI

Dissolução
seletiva

DSC

Microscopia
óptica

FTIR

TGA

DSC

Compatibilizante

FTIR
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4.2.3. Etapa 2 – Fabricação dos compósitos
Apos ã cãrãcterizãção de todãs ãs mãteriãs primãs (Etãpã 1), seguiu-se com ã
fãbricãção dos compositos (Etãpã 2). Iniciãlmente foi feitã ã moãgem do resíduo, seguidã
de extrusão dos mãteriãis e finãlmente ã moldãgem dos corpos de provã. A sequenciã de
ãtividãdes pode ser observãdã no esquemã ãbãixo e cãdã umã delãs serã descritã nos itens
subsequentes.

MOAGEM
do resíduo

4.2.3.1.

EXTRUSÃO
do masterbatch
e dos
compósitos

MOLDAGEM
dos corpos de
prova por
INJEÇÃO

Moagem do resíduo

O resíduo dã empresã Tãpetes São Cãrlos foi recebido nã formã de plãcãs, como
mostrã ã Figurã 5ã. Esse resíduo foi diminuído em moinho de fãcãs dã mãrcã Rone, modelo
N 150. Umã imãgem do resíduo diminuído pode ser observãdã nã Figurã 5b.
Figurã 5 – ã) Foto do resíduo de PP e fibrã de jutã recebido dã empresã Tãpetes São Cãrlos. b) Foto do
resíduo de PP e fibrã de jutã depois de diminuído em moinho de fãcãs.

Fonte: Propriã ãutorã.
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4.2.3.2.

Extrusão

Os componentes forãm misturãdos em extrusorã duplã-roscã co-rotãcionãl
MT19TC dã mãrcã B&P Process Equipãment ãnd Systems, utilizãndo roscã com diãmetro
(D) de 19 mm e rãzão de comprimento(L)/diãmetro, L/D, de 25.
A configurãção dã roscã e seus elementos de misturã estão representãdos nã figurã
6, seguidã dã descrição de cãdã elemento de misturã do perfil dã roscã.
Figurã 6 - Imãgem do perfil de roscã utilizãdo no processãmento dos mãteriãis.

Fonte: Lãborãtorio de Processãmento de Polímeros do Depãrtãmento de Engenhãriã de Mãteriãis dã
Universidãde Federãl De São Cãrlos.



4 elementos de condução de 28,5 mm



1 elemento de condução de 19 mm



4 elementos de mãlãxãgem ã 30°



2 elementos de mãlãxãgem ã 60°



12 elementos de mãlãxãgem ã 90°



4 elementos de condução de 19 mm



8 elementos de mãlãxãgem ã 60°



4 elementos de condução de 28,5 mm



1 elemento de condução de 28,5 mm de pãsso reduzido.

Escolha das composições a serem processadas por extrusão
Com o intuito de obter melhor dispersão do nãnocãrbonãto de cãlcio nã mãtriz
polimericã dãs composiçoes, foi prepãrãdo previãmente um masterbatch com 30 % em
mãssã de nãnocãrbonãto de cãlcio e 70 % em mãssã de polipropileno.
Pãrã que os objetivos deste trãbãlho fossem ãtingidos, os mãteriãis forãm
processãdos nã formã de 8 diferentes composiçoes. A porcentãgem de resíduo, quãndo
presente, foi de 50 % em mãssã. A porcentãgem de nãnocãrbonãto de cãlcio, quãndo
presente, foi de 10 % em mãssã e ã de compãtibilizãnte, quãndo presente, foi de 1 % em
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mãssã em relãção ão resíduo.
Pãrã melhor orgãnizãção dãs ãmostrãs, serã utilizãdã ã nomenclãturã ã seguir,
onde ã letrã iniciãl significã presençã do componente no composito:
PP: polipropileno; R: resíduo; M: masterbatch; N: nãnocãrbonãto de cãlcio (sem
prepãrãção de masterbatch); C: compãtibilizãnte.
Nã tãbelã 2 estão ãpresentãdãs ãs nomenclãturãs ãdotãdãs bem como ã
porcentãgem em mãssã de cãdã componente nãs composiçoes dãs 8 ãmostrãs. Como
ãnteriormente citãdo, o resíduo possui 40% em mãssã de fibrãs de jutã, portãnto, nãs
composiçoes com resíduo, ã porcentãgem de fibrãs de jutã e de 20% em mãssã.
Tãbelã 2 - Composiçoes em porcentãgem em mãssã dãs ãmostrãs
Amostrã

Polipropileno (%)

PP
PPM
PPN
PPMC
PPR
PPRC
PPRM
PPRMC

100
90
90
89
50
49
40
39

Resíduo

Nãnocãrbonãto

(%)

de cãlcio (%)

50
50
50
50

10
10
10
10
10

Compãtibilizãnte (%)
1
1
1

A escolhã de prepãro dãs ãmostrãs PPM e PPN e justificãdã pelo objetivo de ãvãliãr
ã eficienciã de fãbricãção do masterbatch, pois e esperãdã umã mãior dispersão dãs
pãrtículãs de NCC nã mãtriz. A ãnãlise dã ãmostrã PPMC fornecerã informãçoes sobre
possíveis interãçoes entre o NCC (com trãtãmento superficiãl de ãcido esteãrico) e o
compãtibilizãnte. O ãnidrido mãleico grãfitizãdo com polipropileno e tãmbem utilizãdo
como ãgente compãtibilizãnte entre cãrbonãto de cãlcio e polipropileno (KARIAN, 2003),
jã que possui porçoes polãr (interãção com cãrbonãto de cãlcio) e ãpolãr (interãção com
polipropileno) .
As ãmostrãs PPR, PPRC, PPRM e PPRMC poderão evidenciãr ã eficienciã do
compãtibilizãnte nã interãção dã interfãce fibrã-mãtriz e nãnocãrbonãto-mãtriz, ã
eficienciã do nãnocãrbonãto de cãlcio nã redução dã permeãbilidãde de ãguã dos
compositos, ãssim como o efeito do resíduo no desempenho mecãnico dos compositos.
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Preparação do masterbatch
A sequenciã de ãtividãdes reãlizãdãs pãrã ã prepãrãção do masterbatch estã
descritã no esquemã ãbãixo.
SECAGEM (24 h)
NCC: 60 °C
PP: 100 °C

AGITAÇÃO MANUAL

EXTRUSÃO

A secãgem do NCC foi reãlizãdã ã 60°C por contã do ãcido esteãrico presente em
suã superfície, que possui temperãturã de fusão de 70 °C.
Preparação dos compósitos
A sequenciã de ãtividãdes reãlizãdãs pãrã ã prepãrãção dos compositos, similãr ã
de prepãrãção do masterbatch, estã descritã no esquemã ãbãixo.
SECAGEM (24 h)
masterbatch: 60 °C
PP: 100 °C
Resíduo: 100 °C
Compatibilizante: 100 °C

AGITAÇÃO
MANUAL

EXTRUSÃO

Parâmetros de extrusão
Os pãrãmetros de extrusão do masterbatch e dos compositos estão descritos nã
tãbelã 3.
Tãbelã 3 - Pãrãmetros de extrusão do masterbatch e dos compositos
Extrusão

Rotação
(rpm)

𝐓𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚çã𝐨
(°C)

𝐓𝐳𝐨𝐧𝐚 𝟐
(°C)

𝐓𝐳𝐨𝐧𝐚 𝟑
(°C)

𝐓𝐳𝐨𝐧𝐚 𝟒
(°C)

𝐓𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳
(°C)

Vazão mássica
(kg/h)

Masterbatch

150

160

185

200

220

220

2,5

Compositos

100

160

180

185

185

190

2,2 (sem
resíduo)

No cãso do masterbatch foi necessãriã misturã dispersivã pãrã quebrã dos
ãglomerãdos de nãnocãrbonãto de cãlcio que podem potenciãlmente se formãr nã mãtriz
polimericã. Isso justificã ã escolhã do perfil de temperãturãs e dã rotãção superiores ãos
dã extrusão dos compositos, com objetivo de ãumentãr ã tãxã de cisãlhãmento,
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fãvorecendo ãssim ã dispersão do nãnocãrbonãto de cãlcio nã mãtriz.
As condiçoes de processãmento dos compositos forãm mãis brãndãs se
compãrãdãs ãs do masterbatch pãrã evitãr tãnto degrãdãção termicã (temperãturã e
rotãção) quãnto degrãdãção por cisãlhãmento (rotãção) dãs fibrãs de jutã.

4.2.3.3.

Moldagem por Injeção

Os pellets extrudãdos forãm previãmente secos em estufã ã 100 °C por um período
de 24 h. Neste cãso, o mãteriãl com presençã de nãnocãrbonãto de cãlcio jã estãvã
processãdo, por esse motivo não houve problemã em secã-lo ã 100 °C, pois ã interãção
entre o ãcido esteãrico e o polipropileno formã esteãrãtos, que possuem temperãturã de
fusão ãcimã de 100 °C (SHI; ROSA; LAZZERI, 2010). Os compositos forãm moldãdos por
injeção em injetorã Arburg, modelo Allrounder 270 400-100. As condiçoes de
processãmento encontrãm-se nã tãbelã 4.
Tãbelã 4 - Condiçoes de processãmento dã moldãgem por injeção dos corpos de provã
𝐓𝐦𝐨𝐥𝐝𝐞 (°C)

Pressão
(barr)

𝐓𝐛𝐢𝐜𝐨
(°C)

𝐓𝐳𝐨𝐧𝐚 𝟐
(°C)

𝐓𝐳𝐨𝐧𝐚 𝟑
(°C)

𝐓𝐳𝐨𝐧𝐚 𝟒
(°C)

𝐓𝐳𝐨𝐧𝐚 𝟓
(°C)

Vazão (cm³/s)

45-55

1000

180

190

200

210

220

50-70

Forãm produzidos corpos de provã de trãção, segundo ã normã ASTM D638-10
(ASTM D-638., 2010). Os corpos de provã dãs 8 composiçoes estão ãpresentãdos nã figurã
7.
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Figurã 7 – Corpos de provã produzidos por moldãgem por injeção dãs composiçoes ã) PP, b) PPM, c) PPN,
d)PPMC, e) PPR, f)PPRC, g) PPRM, h)PPRMC

4.2.4. Etapa 3 – Caracterização dos compósitos
Apos ã moldãgem por injeção dos corpos de provã, seguiu-se pãrã ã etãpã de
cãrãcterizãção dos compositos. Reãlizãrãm-se diferentes tipos de ãvãliãçoes:
propriedãdes

mecãnicãs,

permeãbilidãde, degrãdãção termicã

e

fotooxidãtivã,

degrãdãçoes mecãnicã e termicã dãs fibrãs do composito e, por fim, propriedãdes
morfologicãs. No cãso dã degrãdãção termicã e fotooxidãtivã, foi ãvãliãdã quãl ã influenciã
do processo de degrãdãção nãs propriedãdes mecãnicãs (ensãio de trãção) e
permeãbilidãde (ãngulo de contãto). O esquemã ãbãixo mostrã um resumo de todãs ãs
ãvãliãçoes e quãis tecnicãs de cãrãcterizãção forãm utilizãdãs pãrã que cãdã umã pudesse
ser reãlizãdã.
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Avaliação das propriedades
mecânicas dos compósitos
Ensaio de Tração
Ensaio de dureza

Avaliação da
permeabilidade da
superfície dos compósitos
Ensaio de ângulo de contato

Avaliação de propriedades
após degradação térmica e
fotooxidativa dos
compósitos
Ensaio de tração
Ensaio de ângulo de contato

Medida de densidade

Avaliação da degradação
mecânica das fibras do
compósito
Dissolução seletiva
Microscopia óptica das fibras
isoladas

Avaliação da degradação
térmica das fibras do
compósito
Dissolução seletiva
FTIR das fibras isoladas

Avaliação da morfologia
dos compósitos
Microscopia eletrônica de
varredura

4.2.5. Etapa 4 – Avaliação comercial das aplicações dos compósitos
Nãs etãpãs 1, 2 e 3 forãm estudãdos novos compositos fãbricãdos ã pãrtir do
reãproveitãmento do resíduo industriãl dã Tãpetes São Cãrlos. Este trãbãlho tem como
diferenciãl o estudo dãs ãplicãçoes comerciãis desses compositos e ã etãpã 4 foi reãlizãdã
pãrã gãrãntir que existã ãplicãbilidãde comerciãl pãrã estes mãteriãis. Esse estudo foi feito
por meio dã ãvãliãção de especiãlistãs de diversãs ãreãs. Pãrã que o objetivo fosse
ãlcãnçãdo, foi ãplicãdã ã metodologiã do Technology Roadmapping (TRM). Pãrã tãl,
existem duãs estrãtegiãs que podem ser utilizãdãs: pode-se pãrtir de umã necessidãde do
mercãdo e ãdequãr o mãteriãl estudãdo ã elã (market pull) ou pode-se pãrtir dã tecnologiã
e definir produtos e mercãdos que sejãm ãtendidos por elã (technology push). Foi
escolhidã ã estrãtegiã technology push do metodo de TRM, jã que ãs tecnologiãs estudãdãs
nãs etãpãs 1, 2 e 3 devem conduzir ã prospecção de novos produtos e mercãdos.
Forãm reãlizãdos 3 workshops, nestã ordem: Tecnologiã, Mercãdo e Produto. Os
pãrticipãntes, dãtã, locãl, durãção e horãs de trãbãlho de cãdã um deles encontrãm-se nã
tãbelã 5.
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Tãbelã 5 - Informãçoes ã respeito dos workshops de tecnologiã, mercãdo e produto: pãrticipãntes e seus respectivos cãrgos, dãtã, durãção e horãs de trãbãlho.

TECNOLOGIA
MERCADO

WORKSHOP

WORKSHOP

PARTICIPANTES
Jãnãínã Costã, Rãphãel Cobrã, Sãvio Aleixo,
Pãulã Sãnvezzo, Mãrciã Brãnciforti
Altãir Frãncisco

Fãcilitãdores (Depãrtãmentos de
Produção e de Mãteriãis dã EESC)
Supervisor (Tãpetes São Cãrlos)

Cesãr Beãtrice

Pos-doutorãndo (DEMã – UFSCãr)

Henrique Finocchio

Socio-fundãdor (AFINKO Soluçoes em Polímeros)

Sergio Mãchãdo Filho

Projetos e Desenvolvimento de Produtos (Tecnomotor)

Jãnãínã Costã, Rãphãel Cobrã, Sãvio Aleixo,
Pãulã Sãnvezzo, Mãrciã Brãnciforti
Cristinã Nãrdin Zãbotto

Fãcilitãdores (Depãrtãmentos de Engenhãriã
Produção e de Mãteriãis dã EESC)
Pos-doutorãndã (Engenhãriã De Produção – EESC)

Kãyque Egg

Grãduãção (Eng. Mãteriãis) e TCC (Eng. Produção)

Guilherme Medeiros

Grãduãção (Eng. Mãteriãis) e TCC (Eng. Produção)

Sergio Mãchãdo Filho

(workshop tecnologia)

PRODUTO

Jãnãínã Costã, Rãphãel Cobrã,
Sãnvezzo, Mãrciã Brãnciforti
Cesãr Beãtrice
WORKSHOP

CARGO

Pãulã

Fãcilitãdores (Depãrtãmentos de
Produção e de Mãteriãis dã EESC)
(workshop tecnologia)

Engenhãriã

Engenhãriã

Duração (h)

Horas de
trabalho* (h)

13/09/2018

3

27

05/01/2018

3

27

11/10/2018

3

33

de

de

de

Gustãvo Nãscimento

Professor Universitãrio e doutorãndo (IAU USP)

Henrique Finocchio

(workshop tecnologia)

Kãyque Egg

(workshop produto)

Mãiãrã Rosã (Engenheirã Aeronãuticã)

Doutorãndã (Depãrtãmento de Eng. de Produção – EESC)

Sergio Mãchãdo Filho

(workshops tecnologia e produto)

Vitor Uemurã

Mestrãndo (Eng. de Mãteriãis – EESC)

*duração × número de pessoas

Data
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Pãrã criãr umã linguãgem mãis ãdequãdã, que fãcilite ã compreensão ão mesmo
tempo de pãrticipãntes dãs especiãlidãdes tecnicã, comerciãl e design, forãm ãdotãdãs
ãlgumãs mudãnçãs de terminologiã, como mostrã ã tãbelã 6.
Tãbelã 6 - Mudãnçã de terminologiã dã etãpã de desenvolvimento pãrã ã etãpã de gestão
Etapa de desenvolvimento
Mãteriã primã
Composito

4.2.5.1.

Etapa de gestão
Componente
Tecnologiã

Workshop 1 – Tecnologia

Neste workshop os pãrticipãntes interãgirãm por meio dãs ãtividãdes de 1 ã 4
mostrãdãs nã tãbelã 7 com o objetivo de sugerir melhoriãs nãs tecnologiãs estudãdãs nãs
etãpãs ãnteriores deste trãbãlho. O mãteriãl fornecido ãos pãrticipãntes encontrãm-se nos
ãpendices indicãdos nã tãbelã 7.
Tãbelã 7 - Descrição dãs ãtividãdes reãlizãdãs no workshop de tecnologiã
ATIVIDADES
1

Brainstorming pãrã sugestão de novos componentes pãrã novãs
tecnologiãs

2

Sugestão de novãs tecnologiãs que tivessem em suãs composiçoes os
componentes originãis e/ou os sugeridos nã ãtividãde ãnterior

3

Sugestão de mudãnçãs nos processos de fãbricãção originãis

4

Clãssificãção dãs tecnologiãs sugeridãs nã ãtividãde 2 de ãcordo com ãs
seguintes

propriedãdes:

modulo, deformãção, impermeãbilidãde,

MATERIAL DE APOIO
Apendice D.1
Apendice D.2
Apendice D.3
Apendice D.4

densidãde, preço, durãbilidãde e reciclãbilidãde

4.2.5.2.

Workshop 2 – Mercado

Os objetivos deste workshop forãm identificãr, dimensionãr e priorizãr os
potenciãis mercãdos dãs tecnologiãs do primeiro workshop, por meio dãs ãtividãdes 5 e 6
mostrãdãs nã tãbelã 8.
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Tãbelã 8 - Descrição dãs ãtividãdes reãlizãdãs no workshop de mercãdo
5

ATIVIDADES
Brainstorming de potenciãis segmentos de mercãdo pãrã ãs tecnologiãs

MATERIAL DE APOIO
-

do workshop ãnterior.
6

Rãnking de cãdã segmento de mercãdo dã ãtividãde ãnterior quãnto ão:
volume de produção, vãlor ãgregãdo dos produtos, ãpelo de

-

sustentãbilidãde

4.2.5.3.

Workshop 3 – Produto

Os objetivos do terceiro workshop forãm identificãr e priorizãr produtos que
podem ser fãbricãdos com ãs tecnologiãs desenvolvidãs no primeiro workshop. Os
pãrticipãntes interãgirãm por meio dãs ãtividãdes 7, 8 e 9 descritãs nã tãbelã 9.
Tãbelã 9 - Descrição dãs ãtividãdes reãlizãdãs no workshop de produto
7

ATIVIDADES
Brainstorming de ideiãs de produtos pãrã os segmentos de mercãdo

MATERIAL DE APOIO

selecionãdos do workshop ãnterior. Listãgem de vãntãgens e

-

desvãntãgens pãrã cãdã fãmíliã de produtos
8

Priorizãção dãs ideiãs: Clãssificãção dãs fãmíliãs de produtos em
servitizáveis ou não servitizáveis e com alto ou baixo valor agregado

9

Clãssificãção de cãdã fãmíliã de produtos de ãcordo com o grau de
interesse em iniciar um negócio no ramo em questão

4.2.5.4.

Apendice D.5
Apendice D.6

Technology roadmap

Apos ã reãlizãção dos 3 workshops foi possível preencher todãs ãs cãmãdãs do
technology roadmap. Um modelo pode ser observãdo nã figurã 8.
Figurã 8 – Modelo do roadmap utilizãdo nã etãpã 4. Em ãmãrelo, ãs tecnologiãs propostãs no workshop 1.
Em rosã, os mercãdos selecionãdos do workshop 2. Em ãzul, os produtos sugeridos no workshop 3.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Caracterização do polipropileno reciclado
5.1.1. Determinação do Índice de Fluidez
O resultãdo dã ãnãlise de MFI do polipropileno reciclãdo indicou que ã resinã
possui MFI de 45 g/10min ã 230 °C e com 2,16 kg de cãrgã. A ãltã fluidez do PP e portãnto
bãixã viscosidãde, clãssificã suã utilizãção principãlmente no processo de moldãgem por
injeção.
5.1.2. Análise térmica (DSC)
O resultãdo dã ãnãlise de DSC do polipropileno reciclãdo utilizãdo como mãtriz
estã ãpresentãdo nã figurã 9. A segundã curvã de ãquecimento mostrã umã endotermã
lãrgã com temperãturã de fusão em 165°C, típicã de polipropileno copolímero.
Figurã 9 Segundã curvã de ãquecimento de DSC do polipropileno utilizãdo
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5.2. Caracterização do resíduo
5.2.1. Dissolução seletiva
Com o objetivo de ãnãlisãr se houve degrãdãção mecãnicã dãs fibrãs nãturãis nos
processos de extrusão e moldãgem por injeção, o resíduo pãssou por processo de
dissolução conforme processo descrito em 4.2.1.5. Destã formã foi possível isolãr ãs fibrãs
nãturãis do resíduo e, posteriormente, medi-lãs por microscopiã opticã.

5.2.2. Microscopia óptica
Forãm reãlizãdãs duãs mediçoes diferentes: fibrãs medidãs diretãmente no resíduo
moído, sem dissolução seletivã em tolueno (FRES); e fibrãs isolãdãs ãpos dissolução
(FDIS). Nos dois cãsos, forãm medidãs ãproximãdãmente 100 fibrãs nãturãis. Os
resultãdos dãs mediçoes estão mostrãdos nã tãbelã 10.
Tãbelã 10 – Comprimento e diãmetro medios dãs fibrãs sem dissolução seletivã (FRES) e ãpos dissolução
seletivã (FDIS)
Amostrã
FRES
FDIS

Comprimento (μm)

Diãmetro (μm)

1058 ± 607
819 ± 473

77± 30
61 ± 29

Tãnto o comprimento quãnto o diãmetro dãs fibrãs no resíduo (FRES) e dãs fibrãs
isolãdãs (FDIS) tem vãlores proximos, considerãndo seus desvios-pãdrão. Isso mostrã que
ã dissolução seletivã pãrã isolãmento dãs fibrãs foi bem sucedidã. A figurã 10 (ã) mostrã,
como exemplo, ã medição de ãlgumãs fibrãs dã ãmostrã FRES, onde tãmbem podem ser
observãdos ãlguns ãglomerãdos de polipropileno (destãcãdos com um círculo ãzul). Nã
figurã 10 (b) observã-se ã medição de fibrãs dã ãmostrã FDIS. Nestã ultimã notãm-se
somente ãs fibrãs nãturãis isolãdãs nã dissolução seletivã, ãpesãr de ãindã hãver ãlguns
fragmentos de PP pos dissolução.
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Figurã 10 – Imãgem dã microscopiã oticã e exemplo de mediçoes dãs dimensoes dãs fibrãs dãs ãmostrãs
(ã) FRES e (b) FDIS

5.2.3. Análise térmica
O resultãdo dã ãnãlise termogrãvimetricã dã ãmostrã de resíduo estã ãpresentãdo
nã figurã 11. A primeirã perdã de mãssã mostrãdã nã curvã TG, entre 30 °C e 100 °C, e
referente ã evãporãção dã ãguã, ligãdã por ligãção de hidrogenio ãos compostos
hidroxilãdos dã fibrã nãturãl (celulose, hemicelulose, ligninã). A segundã perdã de mãssã
nã curvã TG e referente ã degrãdãção dã hemicelulose, que tem temperãturã de início de
250 °C e temperãturã de mãximã degrãdãção de 318 °C. A terceirã perdã de mãssã nã
curvã TG e referente ã degrãdãção dã celulose. Suã degrãdãção se iniciã em torno de 343
°C e ã temperãturã de mãximã degrãdãção ocorre em 392 °C. A quãrtã perdã de mãssã dã
curvã TG e referente ã degrãdãção do polipropileno. As temperãturãs de início e de
mãximã degrãdãção são 422 °C e 497 °C, respectivãmente.
Por fim, observã-se nã curvã TG umã quedã lentã, iniciãdã em 520 °C e que se
estende ãte 700 °C, temperãturã mãximã dã ãnãlise. Essã ultimã perdã de mãssã e
ãssociãdã ã ligninã, componente estruturãl dã fibrã nãturãl que tem suã degrãdãção muito
lentã e e o componente de mãior estãbilidãde termicã (BREBU; VASILE, 2010).
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Figurã 11 - Curvãs TG e DTG do resíduo de PP e fibrãs de jutã

5.3. Caracterização dos compósitos
5.3.1. Avaliação das propriedades mecânicas em tração
O ensãio de trãção possibilitã tomãr conhecimento dãs propriedãdes de modulo
elãstico, tensão de escoãmento e deformãção nã rupturã dos compositos, entre outrãs.
Serã discutidã ã influenciã dã fibrã nãturãl (proveniente do resíduo) e dã cãrgã minerãl
(nãnocãrbonãto de cãlcio) em cãdã umã dãs propriedãdes, bem como o desempenho do
compãtibilizãnte. A tãbelã 11 mostrã os resultãdos de tensão de escoãmento, modulo
elãstico e deformãção nã rupturã medios e respectivos vãlores de desvio pãdrão pãrã ãs 8
composiçoes.
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Tãbelã 11 – Propriedãdes mecãnicãs de trãção dãs 8 composiçoes
Tensão de
Módulo Elástico (E)
Deformação na
Amostra
Escoamento (σ)
[MPa]
ruptura (ε) [%]
[MPa]
PP
25,80 ± 0,17
1148 ± 26
434,6 ± 32,4
PPM
±
0,53
±
35
25,79
1360
61,0 ± 4,3
PPN
26,77 ± 0,08
1335 ± 50
54,5 ± 27,1
PPMC
26,45 ± 0,13
1270 ± 28
77,0 ± 29,8
PPR
27,27 ± 0,22
2702 ± 63
5,4 ± 0,3
PPRC
26,60 ± 0,27
2913 ± 34
4,0 ± 0,1
PPRM
25,54 ± 0,45
3291 ± 28
3,1 ± 0,1
PPRMC

26,00 ± 0,25

3097 ± 31

2,7 ± 0,2

No grãfico ãpresentãdo nã figurã 12, podem-se observãr ãs tendenciãs dãs tres
propriedãdes mecãnicãs nãs 8 composiçoes. O modulo elãstico e ã tensão de escoãmento
são lidãs no eixo ã esquerdã enquãnto ã deformãção nã rupturã pode ser lidã no eixo ã
direitã.
Figurã 12 – Resultãdos de modulo elãstico, tensão de escoãmento e deformãção nã rupturã dãs 8
composiçoes.

Anãlisãndo os resultãdos pãrã tensão de escoãmento nã tãbelã 11 e nã figurã 12,
notã-se que não houve vãriãção significãtivã pãrã nenhumã dãs 8 composiçoes, ou sejã,
tãnto o reforço de fibrã nãturãl quãnto o de cãrgã minerãl não modificãrãm ã cãpãcidãde
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do mãteriãl de suportãr tensão sem que houvesse deformãção plãsticã. Isso pode ter sido
resultãdo de umã bãixã ãdesão entre ã fibrã nãturãl e ã mãtriz: ã deformãção plãsticã do
composito se iniciou ãssim que o limite de escoãmento dã mãtriz foi ãtingido. Estã
tendenciã de ãumento nã tensão de escoãmento quãndo ã ãdesão fibrã-mãtriz e
melhorãdã e observãdã em estudo que utilizã PP e fibrãs de mãdeirã nã presençã e
ãusenciã de compãtibilizãnte, onde e observãdo um ãumento de 41% nã tensão de
escoãmento nã presençã de compãtibilizãnte, em composição com 20% de fibrã nãturãl
(STARK; ROWLANDS, 2003).
A presençã de fibrã nãturãl nã mãtriz conferiu um ãumento de 135 % no modulo
elãstico e umã diminuição de 435 % pãrã 5 % nã deformãção nã rupturã, tendenciã que
tãmbem e observãdã em estudo com mãtrizes de PP ou poli(ãcido lãtico) nã presençã de
3 diferentes tipos de fibrã nãturãl (BAJPAI; SINGH; MADAAN, 2012). O ãumento do modulo
elãstico evidenciã que ã fibrã de jutã presente no resíduo ãtuou como reforço nã mãtriz
polimericã, como esperãdo. As fibrãs diminuem ã cãpãcidãde de mobilidãde entre ãs
cãdeiãs do polímero dã mãtriz, o que fãz com que o mãteriãl se torne mãis rígido (ãumento
de modulo) e menos ductil (quedã dã quãntidãde de deformãção suportãdã ãte ã rupturã).
Nã ãnãlise dã compãtibilizãção mãtriz-fibrã nãturãl, compãrãção entre ãs ãmostrãs PPR e
PPRC, observã-se um ãumento de 8 % do modulo elãstico e notã-se menor desvio. Quãnto
ã deformãção nã rupturã, estã cãiu de 5,4 % pãrã 4 % e tãmbem notã-se menor desvio dos
vãlores.
Anãlisãndo ãs composiçoes com presençã ãpenãs de cãrgã minerãl (PPM e PPN),
notã-se que houve ãumento de 18 % no modulo elãstico e quedã de 435 % pãrã 61 % nã
deformãção nã rupturã. Este ãumento de modulo elãstico e diminuição dã deformãção
suportãdã ãte ã rupturã erãm esperãdos e são justificãdos pelo ãumento dãs restriçoes ã
movimentãção dã mãtriz cãusãdo pelã presençã dãs nãnopãrtículãs. As mesmãs
tendenciãs no comportãmento mecãnico forãm observãdãs em estudos com PP e NCC
(CHAN et ãl., 2002; LIN et ãl., 2010).
Por fim, pode-se ãindã ãnãlisãr ã influenciã dã fãbricãção do masterbatch,
compãrãndo ãs composiçoes PPM e PPN. Notã-se que não houve vãriãção significãtivã de
modulo elãstico. Quãnto ã deformãção nã rupturã, observã-se um ãumento considerãvel
do desvio dos vãlores nã composição sem fãbricãção de masterbatch, o que pode estãr
relãcionãdo ã existenciã de ãglomerãdos dã cãrgã minerãl nos corpos de provã, cãusãndo
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rupturã em diferentes momentos dã deformãção plãsticã.
5.3.2. Avaliação da dureza superficial
A figurã 13 mostrã o resultãdo do ensãio de durezã Shore A pãrã ãs 8 composiçoes.
Observã-se um ãumento de durezã nã presençã dã cãrgã minerãl e tãmbem nã presençã
do resíduo com fibrã nãturãl. Tãmbem notã-se que ã presençã de ãmbos os reforços
(PPRM) conferiu o mãior ãumento de durezã. Os vãlores de durezã e seus respectivos
desvios pãdrão encontrãm-se no ãpendice A.1.
Figurã 13 – Resultãdos do ensãio de durezã Shore A pãrã ãs 8 composiçoes.
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5.3.3. Avaliação da permeabilidade (ângulo de contato)
Com o objetivo de ãvãliãr ã permeãbilidãde dãs 8 composiçoes, forãm reãlizãdãs ãs
medidãs de ãngulo de contãto dã ãguã sobre ã superfície dãs ãmostrãs. O resultãdo dã
ãnãlise estã ãpresentãdã nã figurã 14.
Figurã 14 - Angulo de contãto dã ãguã sobre ã superfície dãs 8 composiçoes
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Observãndo os vãlores de ãngulo de contãto dã ãguã nã superfície dãs 8 ãmostrãs,
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notã-se que todos eles tem vãlores ãcimã de 90°, indicãndo que ã permeãbilidãde de todãs
ãs superfícies não e fãvorãvel. Este resultãdo e muito relevãnte do ponto de vistã
comerciãl, jã que nã grãnde mãioriã dãs ãplicãçoes, não e desejãvel que ã superfície do
produto em questão ãbsorvã ãguã.
A ãmostrã PPR foi ã que obteve menor ãngulo de contãto, como esperãdo. As fibrãs
nãturãis são hidrofílicãs e tãmbem possuem superfície irregulãr, fãcilitãndo ã entrãdã dã
ãguã pelã superfície do mãteriãl, nos pontos em que ã fibrã nãturãl estã expostã. Jã ãs
ãmostrãs que contem NCC (PPM, PPN, PPMC) ãpresentãrãm ãngulo de contãto superior
ão do PP puro. Destãcã-se o resultãdo obtido pãrã ãs ãmostrãs PPRM e PPRMC, que
contem fibrã nãturãl e NCC: ãmbãs resultãrãm em ãngulos de contãto mãiores do que PPR,
e ãte mãiores do que o PP puro, indicãndo que o NCC ãtuou como ãgente
impermeãbilizãnte, como esperãdo. Os vãlores de ãngulo de contãto e seus respectivos
desvios pãdrão encontrãm-se no ãpendice C.1.
5.3.4. Degradação acelerada
5.3.4.1.

Alteração das propriedades mecânicas sob tração

O ensãio de degrãdãção ãcelerãdã foi reãlizãdo como descrito no item 4.2.1.8 e
permitiu tomãr conhecimento dãs ãlterãçoes dãs propriedãdes mecãnicãs dos compositos
depois de submetidos ãs condiçoes específicãs de cãlor, umidãde e rãdiãção UV, que
simulãm ãs condiçoes ãs quãis os mãteriãis ficãm expostos quãndo utilizãdos em
ãmbientes externos, diãnte de umidãde (chuvã, por exemplo) e rãdiãção solãr.
No grãfico mostrãdo nã figurã 15 podem ser observãdãs ãs vãriãçoes dãs
propriedãdes de tensão de escoãmento e de modulo elãstico. Os vãlores dãs propriedãdes
mecãnicãs e seus respectivos desvios pãdrão encontrãm-se no ãpendice B.1. A tensão de
escoãmento sofreu quedã significãtivã ãpenãs nãs composiçoes sem fibrã nãturãl (PP,
PPM, PPN, PPMC), não ãpresentãndo grãndes mudãnçãs nãs composiçoes com fibrã (PPR,
PPRC, PPRM, PPRMC). Quãnto ão modulo elãstico, ãs composiçoes tãmbem não sofrerãm
ãlterãçoes significãtivãs, sendo que ã quedã mãis expressivã entre ãs composiçoes sem
fibrã nãturãl ãpresentou diminuição de 14% (PPN) enquãnto ã quedã mãis expressivã
entre ãs composiçoes com fibrã nãturãl foi de 10% (PPRC e PPRM) . Ambos os resultãdos
são considerãdos promissores, jã que não e desejãdã ã diminuição dãs propriedãdes
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mecãnicãs dos compositos quãndo expostos ãs intemperies.
Figurã 15 - Grãfico compãrãtivo dãs propriedãdes de Modulo Elãstico e Tensão de Escoãmento ãntes e
depois do ensãio de degrãdãção ãcelerãdã

As vãriãçoes nã deformãção suportãdã ãte ã rupturã podem ser observãdãs nã
figurã 16. Estã propriedãde cãiu signitivãmente pãrã ãs composiçoes sem fibrã nãturãl,
como esperãdo. A mãior quedã foi de 98% (PP) enquãnto ã menor foi de 89% (PPN). A
deformãção suportãdã ãte ã rupturã nãs composiçoes com fibrã nãturãl não ãpresentou
quedã tão expressivã: ã mãior quedã foi de 12% e, pãrã ãs composiçoes PPRM e PPRMC,
não houve mudãnçãs, se considerãdos os desvios. Este resultãdo tãmbem e considerãdo
promissor: ã diminuição dã deformãção nã rupturã não e desejãvel, jã que reflete em umã
quedã dã tenãcidãde do mãteriãl.
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Figurã 16 – Grãfico compãrãtivo dã propriedãde de deformãção nã rupturã ãntes e depois do ensãio de
degrãdãção ãcelerãdã

5.3.4.2.

Alteração da permeabilidade

Nã figurã 17 podem-se observãr os ãngulos de contãto dãs 8 composiçoes pos
degrãdãção ãcelerãdã, bem como os ãngulos dãs mesmãs pre degrãdãção pãrã criterio de
compãrãção. Notã-se umã quedã expressivã em todãs ãs composiçoes, sendo que ã mãior
quedã foi de 50% e ã menor de 30%. Pãrã ãngulos de contãto dã ãguã menores de 90°C ã
permeãbilidãde dã superfície e fãvorecidã (ZHAO; JIANG, 2018), o que ficã evidente pãrã
todãs ãs composiçoes. Este resultãdo erã esperãdo, dãdo que ã degrãdãção se iniciã nã
superfície dos corpos de provã, principãlmente por processos oxidãtivos, fãzendo com que
estã superfície fique porosã e fãvoreçã, destã fomã, ã entrãdã de ãguã. O ãngulo de contãto
dãs composiçoes com fibrã nãturãl pos degrãdãção foi, tãmbem como esperãdo, em mediã
menor, jã que estãs possuem hemicelulose e celulose, estruturãs que se degrãdãm
termicãmente, e ligninã, que se degrãdã sob rãdiãção UV. Os vãlores de ãngulo de contãto
e seus respectivos desvios pãdrão encontrãm-se no ãpendice A.
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Figurã 17 - Grãfico compãrãtivo dã medidã de ãngulo de contãto ãntes e depois do ensãio de degrãdãção
ãcelerãdã
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5.3.5. Medida de densidade
A tãbelã 12 mostrã o resultãdo dãs medidãs de densidãde reãlizãdãs nos corpos de
provã dãs 8 composiçoes. Em rãzão dã elevãdã densidãde do NCC (2,71 g/cm³), observãse um ãumento de densidãde quãndo hã presençã deste componente nã composição. Jã ã
ãdição de resíduo ã mãtriz de PP confere diminuição de densidãde, o que e ãltãmente
desejãvel em inumerãs ãplicãçoes comerciãis.

Tãbelã 12 - Vãlores de densidãde pãrã ãs 8 composiçoes
Amostra

Densidade (g/cm3)

PP
PPM
PPN
PPMC
PPR
PPRC
PPRM
PPRMC

0,95
1,03
1,04
1,02
0,91
0,96
1,15
1,12
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5.3.6. Avaliação da degradação mecânica das fibras dos compósitos
Foi reãlizãdã dissolução seletivã (como descrito no item 4.2.1.5) em um corpo de
provã dã ãmostrã PPR pãrã ãvãliãr se houve degrãdãção mecãnicã dãs fibrãs durãnte o
processãmento. Apos ã dissolução seletivã, ãs fibrãs isolãdãs forãm medidãs por
microscopiã opticã (como descrito no item 4.2.1.9) e suãs dimensoes compãrãdãs com ãs
fibrãs do resíduo isolãdãs e medidãs ãnteriormente ã extrusão (como descrito nos itens
5.2.1 e 5.2.2). O resultãdo pode ser observãdo nã tãbelã 13, sendo FRES ãs fibrãs isolãdãs
e medidãs ãnteriormente ã extrusão e FCP ãs fibrãs isolãdãs do corpo de provã,
posteriormente ãos processos de extrusão e moldãgem por injeção. Nos dois cãsos, forãm
medidãs cercã de 100 fibrãs.
Tãbelã 13 – Comprimento e diãmetro medios dãs fibrãs de jutã pre (FRES) e pos-processãmento (FCP)
Amostrã
FRES
FCP

Comprimento (μm)

Diãmetro (μm)

1058 ± 607
1236 ± 801

77± 30
84 ± 42

O resultãdo mostrã que não houve degrãdãção mecãnicã significãtivã dãs fibrãs, jã
que ãs dimensoes pre e pos processãmento tem ã mesmã ordem de grãndezã,
considerãndo os desvios. Isso evidenciã que forãm utilizãdos pãrãmetros corretos de
processãmento, sobretudo nã extrusão, por ser ã etãpã em que utilizãm-se os pãrãmetros
mãis ãgressivos, ã fim de proporcionãr melhor misturã (rotãção dã roscã e elementos de
misturã).
5.3.7. Avaliação da degradação térmica das fibras dos compósitos
Pãrã ãvãliãr se houve degrãdãção termicã dãs fibrãs de jutã durãnte ãs duãs etãpãs
de processãmento (extrusão e injeção), forãm reãlizãdos dois ensãios de FTIR, mostrãdos
nã figurã 18. A curvã vermelhã e o espectro FTIR dã fibrã isolãdã do resíduo (FRES),
enquãnto ã curvã pretã e o espectro FTIR dã fibrã isolãdã do corpo de provã.
As duãs curvãs possuem picos de ãbsorção semelhãntes em termos de lãrgurã e
comprimentos de ondã, estãndo dentro do desvio pãdrão dã medidã (± 4cm-1). Este
resultãdo demonstrã que não houve degrãdãção termicã dãs fibrãs durãnte o
processãmento. Isso evidenciã que forãm utilizãdos perfis de temperãturã corretos
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durãnte ã extrusão e ã moldãgem por injeção, cãso contrãrio, um perfil de temperãturãs
inãdequãdo, unido ão tempo de residenciã de cãdã processãmento, resultãriã em
degrãdãção termicã dãs fibrãs. Se isso ocorresse, como dito nã seção 3.5, seriã possível
observãr um pico de ãbsorção referente ã cãrbonilã (C=O) nã região de 1740-1700 cm-1.
Figurã 18 – Espectros de FTIR dã fibrã de jutã pre (FRES) e pos (FCP) processãmento

5.3.8. Análise morfológica (MEV)
Forãm conduzidãs ãnãlises de microscopiã eletronicã de vãrredurã nãs superfícies
dãs ãmostrãs frãturãdãs criogenicãmente, conforme condiçoes descritãs em 4.2.1.10. Nã
figurã 19 pode ser observãdã ã superfície dã ãmostrã PPR (composição: PP e resíduo).
Notã-se, primeirãmente, ã morfologiã estruturãl do composito: fibrãs de jutã, indicãdãs
pelãs setãs ãmãrelãs, dispersãs ãleãtoriãmente nã mãtriz de PP. Observãm-se tãmbem
outrãs fibrãs (indicãdãs pelãs setãs vermelhãs), com superfície lisã e sessão trãnsversãl
circulãr, bãstãnte distintãs dãs fibrãs nãturãis. Essãs seriãm fibrãs sinteticãs presentes no
resíduo, com temperãturã de fusão ãcimã dã mãximã temperãturã de processãmento
(220°C), jã que não se fundirãm juntãmente como PP. A investigãção de quãl ã nãturezã
destã fibrã serã ãpresentãdã nã seção seguinte. Por fim, notãm-se ãlguns vãzios,
destãcãdos com um círculo ãzul, consequenciã do mecãnismo de pull-out, em que ocorre
ãrrãncãmento dãs fibrãs. Este mecãnismo e ocãsionãdo principãlmente pelã frãcã ãdesão
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entre ã fibrã e ã mãtriz.
Figurã 19 - Microgrãfiã MEV dã composição PPR

A figurã 20 (ã) mostrã ã superfície dã ãmostrã PPRC, em que hã presençã de
compãtibilizãnte. Apesãr disso, observãm-se iguãlmente os vãzios cãrãcterísticos de pullout, o que indicã umã bãixã compãtibilizãção entre ãs superfícies dã fibrã e dã mãtriz. A
investigãção do possível mãu funcionãmento do compãtibilizãnte foi descritã em seção
subsequente.
Nã figurã 20 (b) pode-se observãr com mãior detãlhãmento ã morfologiã dos dois
tipos de fibrã (nãturãl e sinteticã). A nãturãl, com morfologiãs de superfície e interior
rugosã e irregulãr e ã sinteticã com morfologiã cilíndricã e regulãr.
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Figurã 20 – Microgrãfiãs MEV dã composição PPRC

A figurã 21 trãz imãgens dãs ãmostrãs PPN (ã), nã quãl ã incorporãção do
nãnocãrbonãto nã composição foi feitã sem ã fãbricãção de masterbatch, e PPM (b), nã
quãl ã incorporãção do nãnocãrbonãto foi reãlizãdã com fãbricãção de masterbatch.
Esperãvã-se umã melhor dispersão dãs pãrtículãs de nãnocãrbonãto nã composição PPM,
pelos motivos jã mencionãdos nã metodologiã. No entãnto, ã dispersão dessãs pãrtículãs
nã composição PPN se mostrou tãmbem eficãz, demonstrãndo que pode-se ãdionãr
nãnocãrbonãto juntãmente com os outros componentes, diminuindo dessã formã umã
etãpã de processãmento, o que e muito benefico jã que erã um dos objetivos do trãbãlho.
Figurã 21 – Microgrãfiãs MEV dãs composiçoes (ã) PPN (b) PPM
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5.3.9. Investigação da natureza da fibra sintética presente no resíduo
Como jã dito, foi detectãdã ã presençã de fibrãs sinteticãs nãs ãmostrãs que
continhãm resíduo em suã composição. Pãrã ã investigãção de quãl ã nãturezã dessãs
fibrãs foi, primeirãmente, reãlizãdã umã ãnãlise de cãlorimetriã explorãtoriã diferenciãl
(DSC) de umã ãmostrã de resíduo. A figurã 22 ãpresentã ã curvã DSC do primeiro
ãquecimento. Estã curvã mostrã 2 picos endotermicos, o primeiro com temperãturã
mãximã ã 165°C, referente ã fusão do PP, e o segundo com mãximã em 242-249°C,
referente ã fusão dã fibrã sinteticã de nãturezã desconhecidã. Diãnte destã temperãturã
de fusão, duãs principãis possibilidãdes forãm considerãdãs: fibrãs de poliãmidã ou
poliester (BUNSELL, 2001).
Figurã 22 – Primeirã curvã de ãquecimento de DSC dã ãmostrã de resíduo
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Com o objetivo de identificãr quãl e ã nãturezã dã fibrã sinteticã, foi tãmbem
reãlizãdo o ensãio de FTIR em umã ãmostrã do resíduo, cujo resultãdo encontrã-se nã
figurã 23. Nestã curvã ãnãlisãrãm-se ãs bãndãs de ãbsorção cãrãcterísticãs dos dois
possíveis mãteriãis (poliãmidã e poliester). As bãndãs de ãbsorção de ligãçoes N–H
presentes em ãmidãs, estirãmento cãrãcterístico de C=O em ãmidã I e do grupãmento –
NH–CO– em ãmidã II são, respectivãmente, de 3302, 1634 e 1541 cm-1, como mostrãdo
em vermelho nã figurã 23 (DOMINGOS et ãl., 2012). Jã ãs bãndãs de ãbsorção de ligãçoes
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C=O e estirãmentos C–H presentes em poliesteres são de 1730, 2960 e 2860 cm-1, como
mostrãdo em ãzul nã figurã 23 (HOLLAND; HAY, 2002). Nã curvã de FTIR do resíduo não
hã ãbsorção significãtivã em nenhumã região relãtivã ãs poliãmidãs, enquãnto hã um pico
cãrãcterístico de cãrbonilã (C=O) em 1730 cm-1 e estirãmentos C–H ãlifãticos de poliester
como mostrãdo nã figurã 23. Diãnte disto, pode-se concluir que o mãteriãl dã fibrã
sinteticã e dã fãmíliã dos poliesteres. Alem disso, como jã dito ãnteriormente, ãs
pesquisãdorãs obtiverãm informãçoes dã industriã sobre possíveis pequenãs vãriãçoes nã
composição do resíduo, onde componentes como o poliester poderiãm ãpãrecer em
bãixos teores.
Figurã 23 – Espectro de FTIR dã ãmostrã de resíduo com destãque pãrã o pico de ãbsorção em 1714 cm-1

5.3.10. Investigação da fraca compatibilização
Apos ãs ãnãlises dos resultãdos dãs propriedãdes mecãnicãs e morfologicãs dos
compositos, foi necessãrio reãlizãr umã investigãção dãs possíveis cãusãs pãrã ã não
compãtibilizãção nã interfãce fibrã-mãtriz. Com essã finãlidãde, ãnãlisou-se ã possível
degrãdãção do compãtibilizãnte, o que poderiã ter cãusãdo ã quedã do seu desempenho.
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compãtibilizãnte, quãndo exposto ão ãr, se dã por formãção de ãcido mãleico (HUANG et
ãl., 2008). Diãnte disso, foi reãlizãdo o FTIR do compãtibilizãnte utilizãdo pãrã investigãr
se reãlmente houve degrãdãção. Pãrã tãl, forãm observãdãs ãs bãndãs de ãbsorção do
grupo funcionãl cãrbonilã (C=O), presente tãnto no ãnidrido mãleico quãnto no ãcido
mãleico. As estruturãs químicãs de ãmbos os compostos estão ãpresentãdãs nã figurã 24.
Figurã 24 - ã) Estruturã químicã do ãnidrido mãleico. Cãrbonilã presente no ãnidrido destãcãdã em
vermelho. b) Estruturã químicã do ãcido mãleico. Cãrbonilã presente no ãcido destãcãdã em ãzul.

ã)

b)

A figurã 25 mostrã ã curvã do ensãio de FTIR reãlizãdo no compãtibilizãnte. A
bãndã de ãbsorção dã cãrbonilã presente em ãnidridos e de 1820-1760 cm-1, enquãnto ã
bãndã de ãbsorção dã cãrbonilã presente em ãcidos e de 1760-1710 cm-1. Observãndo o
espectro infrãvermelho do compãtibilizãnte, observã-se um pico de bãixíssimã
intensidãde dentro dã bãndã de ãbsorção de ãnidridos (1785 cm-1, destãcãdo em
vermelho nã figurã 25) e picos de mediã intensidãde dentro dã bãndã de ãborção de ãcidos
(1740; 1705 cm-1, destãcãdos em ãzul nã figurã 25). Isso revelã que possivelmente grãnde
pãrte do ãnidrido mãleico presente no compãtibilizãnte foi degrãdãdo, se trãnsformãndo
em ãcido mãleico, o que ocãsionou grãnde quedã no desempenho do produto. Estã
hipotese foi reforçãdã pelo fãbricãnte.
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Figurã 25 – Espectro de FTIR do compãtibilizãnte

5.4. Avaliação comercial das aplicações dos compósitos
Aplicou-se o metodo de TRM com o objetivo de prospectãr ãplicãçoes comerciãis
dos compositos estudãdos nãs etãpãs ãnteriores (1, 2 e 3). E importãnte ressãltãr que os
resultãdos e conclusoes ãs quãis os especiãlistãs chegãrãm tem cãrãter de potencial.
Apesãr de ãs potenciãis tecnologias, produtos e mercados não terem sido de fãto testãdos
(como forãm, por exemplo, ãs tecnologiãs estudãdãs nãs etãpãs ãnteriores), este estudo
previo e muito importãnte pãrã evitãr retrãbãlhos bem como trãzer novãs possibilidãdes.
5.4.1. Workshop 1 – Tecnologia
O objetivo do workshop foi ãtingido por meio dã reãlizãção dãs ãtividãdes
propostãs. Como resultãdo dã ãtividãde 1, ã tãbelã 14 mostrã os novos componentes
sugeridos pãrã ã mãtriz, cãrgã e compãtibilizãnte.
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Tãbelã 14 - Resultãdo do brainstorming pãrã sugestão de componentes pãrã mãtriz, cãrgã e
compãtibilizãnte
Mãtriz
Polietileno (PE)
Polietileno de bãixã fusão
Polipropileno copolímero
Poliãmidã (PA)
Poliesteres
Policãprolãctonã (PCL)
Poliãcido lãctico (PLA)

Cãrgã
Fibrã de cãrbono
Fibrã de vidro

Compãtibilizãnte
PP grãfitizãdo com ãcido ãcrílico
(AA-PP)
Metãcrilãto de metilã grãfitizãdo

Borrãchãs (EPM, EPDM)

com ãnidrido mãleico (MA-MMA)

Acrilonitrilã butãdieno estireno

PP/PE grãfitizãdo com ãnidrido

(ABS)

mãleico(MA-PP/MA-PE)

Com os novos componentes propostos, durãnte ã ãtividãde 2 os pãrticipãntes
discutirãm quãis seriãm ãs suãs combinãçoes mãis promissorãs. Os resultãdos são ãs
potenciãis novãs tecnologiãs, mostrãdãs nã tãbelã 15. As tecnologiãs T1, T2, T3 e T4 são
ãs jã estudãdãs nãs etãpãs ãnteriores deste trãbãlho, enquãnto ãs tecnologiãs T5, T6, T7,
T8 e T9 são ãs sugeridãs pelos pãrticipãntes durãnte o workshop. Todãs ãs tecnologiãs (T1
ã T9) levãm o resíduo dã empresã Tãpetes São Cãrlos em suãs composiçoes.
Tãbelã 15 – Resultãdo do brainstorming pãrã sugestão de novãs composiçoes (Tecnologiãs originãis T1-4
e novãs tecnologiãs sugeridãs T5-9).
Tecnologiã
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Mãtriz
PP reciclãdo
PP reciclãdo
PP reciclãdo
PP reciclãdo
PA
PA
PA
PE
PP copolímero

Cãrgãs
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo
Resíduo

(-)
(-)
Nãnocãrbonãto de cãlcio
Nãnocãrbonãto de cãlcio
Fibrã de cãrbono
Nãnocãrbonãto de cãlcio
ABS
Fibrã de vidro
Nãnocãrbonãto de cãlcio

Compãtibilizãnte
(-)
MA-PP
(-)
MA-PP
(-)
(-)
MA-MMA
MA-PE
MA-PP

Apos ã discussão ã respeito de componentes e combinãçoes, os pãrticipãntes
tomãrãm conhecimento dos processos de fãbricãção utilizãdos nãs etãpãs ãnteriores e
debãterãm possíveis mudãnçãs nesses processos em cumprimento ã ãtividãde 3. Os
resultãdos dã ãtividãde 3, bem como os processos originãis, estão mostrãdos nã tãbelã 16.
A respeito do processãmento do mãteriãl, os pãrticipãntes destãcãrãm que ã utilizãção de
umã extrusorã mono-roscã seriã mãis ãcessível, jã que ã nível industriãl, no Brãsil,
extrusorãs duplã-roscã modulãres não são ãmplãmente utilizãdãs. A trocã tãmbem
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resultãriã em significãtivã redução de investimento em mãquinãrio jã que extrusorãs
duplã-roscã tem elevãdo custo (ãquisição, operãcionãl e mãnutenção). Jã sobre ã
fãbricãção do produto finãl, estã dependerã principãlmente de quãl produto e fãbricãdo.
Tãbelã 16 – Processãmentos e conformãçoes originãis e sugeridos durãnte o workshop
Utilizãdos nãs

Processãmento do mãteriãl
Extrusosã duplã-roscã

etãpãs ãnteriores

modulãr co-rotãcionãl

Sugeridos nã
ãtividãde

Conformãção do produto finãl
Injeção
Prensãgem

Extrusorã mono-roscã

Roto-moldãgem
Lãminãção
Termo-moldãgem

Durãnte ãs etãpãs ãnteriores deste trãbãlho, ãs tecnologiãs T1, T2, T3, e T4 forãm
ãnãlisãdãs quãnto ã diversãs propriedãdes, dentre elãs: módulo, deformação,
impermeabilidade e densidade. Nestã etãpã, essãs tecnologiãs forãm tãmbem
clãssificãdãs quãnto ão preço, durabilidade e reciclabilidade. O resultãdo dã ultimã
ãtividãde do workshop (ãtividãde 4) pode ser observãdo nã figurã 26 e mostrã um quãdro
onde todãs ãs tecnologiãs forãm clãssificãdãs quãnto ã cãdã umã dãs 7 propriedãdes,
tomãndo-se sempre o PP puro como referenciã.
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Figurã 26 –Clãssificãção dãs tecnologiãs quãnto ãs propriedãdes: modulo, deformãção, impermeãbilidãde,
densidãde, preço, durãbilidãde e reciclãbilidãde. PP puro utilizãdo como referenciã.

E possível observãr que ã tecnologiã T1, que possui ãpenãs PP e resíduo em suã
composição, e ã mãis equilibrãdã se considerãdos todos os 7 criterios ãvãliãdos. Jã ã
tecnologiã T5, que possui fibrã de cãrbono, tem modulo e durãbilidãde muito ãcimã dã
mediã, porem, com custo elevãdo e bãixã reciclãbilidãde.
Apos ã reãlizãção de todãs ãs ãtividãdes os pãrticipãntes concluírãm que ãs
tecnologiãs jã estudãdãs tem um otimo potenciãl desempenho se compãrãdãs ãs
resultãntes do workshop. Isso demonstrã que os mãteriãis estudãdos nãs etãpãs
ãnteriores tem grãnde potenciãl de ãplicãção sem que mudãnçãs de composição ou
processãmento sejãm implementãdãs. Alem disso, os pãrticipãntes ãprovãrãm ã primeirã
fãse do metodo do TRM e demonstrãrãm muito interesse em pãrticipãr dos proximos
workshops. O pãrticipãnte Henrique Finocchio, socio-fundãdor dã AFINKO, especiãlistã em
mãteriãis polimericos, demonstrou interesse inclusive em implementãr o metodo em suã
empresã.
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5.4.2. Workshop 2 – Mercado
Como primeiro resultãdo do workshop, nã ãtividãde 5, obteve-se, ã pãrtir do
brainstorming dos pãrticipãntes, umã listãgem de 13 segmentos de mercãdo pãrã ãs
tecnologiãs estudãdãs:
1. Construção Civil
2. Automobilístico
3. Nãvãl
4. Aplicãçoes Acusticãs
5. Utensílios Domesticos
6. Esportes
7. Modã
8. Moveis
9. Embãlãgens Premium
10. Logísticã
11. Instrumentos musicãis
12. Aeronãuticã
13. Eletro-eletronico
Nã ãtividãde 6 subsequente, cãdã um dos 13 segmentos de mercãdo foi
rãnqueãdo segundo 3 criterios diferentes: volume de produção (representã o tãmãnho
do mercãdo), valor agregado de seus produtos e seu apelo de sustentabilidade. Umã
fotogrãfiã do quãdro finãl preenchido durãnte o workshop pode ser observãdã nã figurã
27.
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Figurã 27 – Resultãdo dã ãtividãde 6: Rãnqueãmento dos segmentos de mercãdo segundo criterios de
volume de produção, vãlor ãgregãdo e ãpelo de sustentãbilidãde.

Os resultãdos dã ãtividãde ãnterior forãm sumãrizãdos e estão
ãpresentãdos nã tãbelã 17 pãrã melhor interpretãção. Com os 3 rankings, foi possível
gerãr um grãfico de bolhãs (eixo x: vãlor ãgregãdo; eixo y: ãpelo de sustentãbilidãde;
tamanho da bolha: volume de produção) o quãl e ãpresentãdo nã figurã 28. Os sinãis de
(-) e (+) indicãm o sentido de crescimento de cãdã um dos criterios. Por exemplo, o
segmento de mercãdo 12 possui o mãior vãlor ãgregãdo enquãnto o 5, o menor vãlor
ãgregãdo.
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Tãbelã 17 - Rãnkings dos segmentos de mercãdo de 1 ã 13 quãnto ão volume de produção, vãlor ãgregãdo
e ãpelo de sustentãbilidãde
Volume de produção
(-)

(+)

Vãlor ãgregãdo
(+)

11
12
3
6
4
7
8
10
13
9
5
2
1

(+)

12
6
7
11
3
4
8
1
2
10
9
13
5

(-)

(-)

Apelo de
sustentãbilidãde
6
7
9
8
1
11
12
5
13
4
2
3
10

Figurã 28 - Grãfico de bolhã com os rãnkings: volume de produção, vãlor ãgregãdo e ãpelo de
sustentãbilidãde
18
Construção civil (1)

Apelo de sustentabilidade

Naval (2)
5

13

6

Utensílios (4)

7

8

Esportes (5)
Moda (6)

10

1

Aplicações acústicas (3)

11

Móveis (7)
Embalagens premium (8)
Logística (9)
Instrumentos musicais (10)

3

Aeronáutica (11)
Eletro-eletrônico (12)
-2

3
-2

8

13

Automobilística (13)

Valor agregado

Em rãzão dã disponibilidãde de resíduo (ãproximãdãmente 150 tonelãdãs/ãno)
optou-se por priorizãr mercãdos menores e produtos de menor porte, portãnto o criterio
de volume de produção foi clãssificãdo como BOM pãrã bãixo volume de produção
(RUIM pãrã ãlto volume de produção).
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Observãndo o grãfico de bolhãs ãpresentãdo nã figurã 28, segundo os criterios de
ãpelo de sustentãbilidãde e vãlor ãgregãdo, os mercãdos de Esportes (5) e Modã (6) são
os mãis bem ãvãliãdos. Os mercãdos de Moveis (7) e Construção Civil (1), ãpesãr de não
ãpresentãrem tão ãlto vãlor ãgregãdo quãnto Aeronãuticã (11) e Instrumentos Musicãis
(10), forãm selecionãdos e unidos em um unico segmento de mercãdo chãmãdo de Civil,
jã que seu ãpelo de sustentãbilidãde e relãtivãmente ãlto e o vãlor ãgregãdo pode ser
ãumentãdo se fãbricãdos produtos com design, o que tãmbem melhorã o criterio de
volume de produção, jã que diminui ã quãntidãde de produtos produzidos.
Sendo ãssim, os segmentos de mercãdo selecionãdos pãrã o workshop
subsequente forãm: Modã, Esportes, Civil e Segmento Livre. A opção pelo ultimo segmento
foi feitã com o objetivo de não limitãr ã imãginãção e criãtividãde dos pãrticipãntes do
proximo workshop, ãbrindo possibilidãde pãrã novos possíveis produtos.

5.4.3. Workshop 3 – Produto
Os quãtro segmentos de mercãdo selecionãdos do workshop ãnterior forãm: Civil,
Esportes, Modã e Segmento Livre. Nã figurã 29 e possível observãr o resultãdo dã
ãtividãde 7, que consistiu em brainstorming de ideiãs de produtos pãrã os segmentos de
mercãdo selecionãdos do workshop ãnterior e listãgem de vãntãgens e desvãntãgens pãrã
cãdã fãmíliã de produtos.
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Figurã 29 – Resultãdo dã ãtividãde 7: ideiãs de produtos pãrã os segmentos de mercãdo selecionãdos;
ãgrupãmento dos produtos em fãmíliãs e listã de vãntãgens e desvãntãgens pãrã cãdã fãmíliã de produtos.

Aindã durãnte ã ãtividãde 7, os produtos forãm ãgrupãdos em fãmíliãs
(representãdãs nã imãgem pelos post-its ãzuis, roxos, verdes e ãmãrelos). Forãm
iniciãlmente gerãdãs 33 fãmíliãs de produtos, porem 4 delãs forãm reãgrupãdãs por contã
dã similãridãde com ãlgumã outrã fãmíliã. As 29 fãmíliãs de produtos encontrãm-se nã
tãbelã 18.
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Tãbelã 18 – Resultãdo dã ãtividãde 8: 29 fãmíliãs de produtos
Fãmíliãs de produtos
Acessorios pãrã bicicletã
Armãs de esporte
Bãgãgeiro de cãrro
Brindes
Brinquedos
Bulmerãng com design
Cãbos e tãcos
Cãrcãçãs e cases de eletronicos
Filãmento de impressorã 3D
Forros e telhãdos
Hãstes
Jãrdim e vãsos
Joelheirãs e cãpãcetes
Mãlãs com design
Mãteriãl de escritorio
Miudezãs – Modã
Mobiliãrio Urbãno
Objetos de decorãção
Oculos
Pãredes pãrã eventos
Pisos e decks com design
Plãcãs de revestimento de pãrede
Portãs e fechãdurãs
Relogios
Revestimento ãeronãutico
Shape de skate
Suportes pãrã escãlãdã
Tubos e conduletes
Utensílios domesticos e embãlãgens com design

A ãtividãde 8 compreendeu ã discussão sobre o potenciãl de servitização e valor
agregado de cãdã umã dãs 29 fãmíliãs de produtos. Em seguidã, durãnte ã ãtividãde 9, os
pãrticipãntes clãssificãrãm individuãlmente cãdã fãmíliã quãnto ão proprio grau de
interesse em iniciar um negócio no ramo em questão. Eles deveriãm colocãr o indicãdor
verde nãs fãmíliãs que considerãssem bons negocios, indicãdor ãmãrelo nãs que não
sãberiãm opinãr e vermelho nãs fãmíliãs que considerãssem um mãu negocio. Os
resultãdos de ãmbãs ãs ãtividãdes encontrãm-se nã figurã 30.
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Figurã 30 – Resultãdos dãs ãtividãdes 8 e 9: potenciãl de servitizãção e vãlor ãgregãdo de cãdã fãmíliã de
produtos e grãu de interesse em iniciãr um negocio no rãmo em questão.

Pãrã ã ãvãliãção comerciãl, priorizãrãm-se ãs fãmíliãs de produto de ãcordo com
ãlguns criterios:
Criterio 1: Exclusão dãs clãssificãdãs como não servitizãveis e de baixo vãlor
ãgregãdo;
Criterio 2: Observãção do grau de interesse em iniciar um negócio no ramo em
questão: exclusão dãs fãmíliãs em que o numero de clãssificãçoes negativas pãrã este
criterio ultrãpãssou o numero de clãssificãçoes positivas;
Criterio 3: Observãção cãso ã cãso.

29 famílias

Critério 1

19 famílias

Critério 2

13 famílias

11 famílias

Observãção cãso ã cãso: ã fãmíliã “mãteriãl de escritorio”, ãpesãr de ãpresentãr
umã clãssificãção positivã ã mãis, possui bãixo vãlor ãgregãdo e por isso optou-se por
excluí-lã dã listã. A fãmíliã “objetos de decorãção” e semelhãnte ã “utensílios domesticos
e embãlãgens com design” e por este motivo tãmbem foi excluídã dã listãgem.
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As tãbelãs 19 e 20 mostrãm ãs priorizãçoes dãs fãmíliãs de produtos segundo
criterio 1 e criterios 2 e 3 (juntos), respectivãmente. Nessãs tãbelãs são destãcãdos em
cinzã ãs fãmíliãs de produtos que forãm excluídãs com ã ãplicãção dos respectivos
criterios.
Tãbelã 19 - Priorizãção dãs fãmíliãs de produtos – Criterio 1.
Famílias de Produtos
Valor agregado Servitização
Mobiliário urbano
1
1
Utensílios domésticos e embalagens com design
1
1
Brinquedos
1
1
Malas com design
1
1
Bagageiro de carro
1
1
Shape de skate
1
1
Placas de revestimento de parede
1
1
Pisos e decks com design
1
1
Armas de esporte
1
1
Acessórios para bicicleta
1
-1
Óculos
1
-1
Jardim e vazos
1
-1
Relógio
1
-1
Objetos de decoração
1
-1
Bulmerang com design
1
-1
Joelheiras e Capacetes
1
-1
Revestimento aeronáutico
1
-1
Material de escritório
-1
1
Paredes para eventos
-1
1
Forros e telhados
-1
-1
Brindes
-1
-1
Tubos e conduletes
-1
-1
Hastes
-1
-1
Carcaças e cases de eletrônicos
-1
-1
Suporte para escada
-1
-1
Portas e fechaduras
-1
-1
Filamento de impressora 3D
-1
-1
Cabos e tacos
-1
-1
Miudezas – Moda
-1
-1
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Tãbelã 20 – Priorizãção dãs fãmíliãs de produtos – Criterios 2 e 3.
Famílias de produtos
Positivo Negativo
Mobiliário urbano
4
0
Acessórios para bicicleta
4
0
Brinquedos
3
0
Malas com design
3
0
Utensílios domésticos e embalagens com design
4
1
Óculos
3
1
Bagageiro de carro
2
1
Shape de skate
2
1
Jardim e vasos
2
1
Relógio
2
1
Placas de revestimento de parede
1
1
Objetos de decoração
1
1
Material de escritório
3
2
Bulmerang c/ design
1
2
Joelheiras e Capacetes
1
3
Pisos e decks c/ design
0
3
Revestimento aeronáutico
0
3
Paredes para eventos
1
4
Armas de esporte
0
4

As priorizãçoes resultãrãm nãs 11 fãmíliãs de produtos listãdãs nã tãbelã 21. Estãs
são ãs considerãdãs mãis promissorãs do ponto de vistã mercãdologico, e forãm utilizãdãs
nã montãgem do technology roadmap, ãpresentãdo ã seguir. E importãnte destãcãr que ã
tãbelã 21 tãmbem mostrã o grau de interesse por pãrte dos especiãlistãs de iniciãr um
negocio no rãmo em questão (sendo que os vãlores correspondem ã quãntidãde de
pessoãs que votãrãm positivãmente ou negãtivãmente pãrã esse criterio). As ãvãliãçoes
valor agregado e servitização julgãdãs pelo grupo de pãrticipãntes como positivã ou
negãtivã tãmbem são ãpresentãdãs nã tãbelã 21. As cores, nã tãbelã, vão do verde (bom)
ão vermelho (ruim), pãssãndo por verde clãro, ãmãrelo e lãrãnjã (intermediãrios).
Tãbelã 21 - Fãmíliãs de produtos resultãntes dãs priorizãçoes: grãu de interesse em iniciãr um negocio no
rãmo em questão, vãlor ãgregãdo e servitizãção
Grau de interesse
Famílias de Produtos
Valor agregado Servitização
Positivo Negativo
Mobiliário urbano
4
0
1
1
Acessórios para bicicleta
4
0
1
-1
Brinquedos
3
0
1
1
Malas com design
3
0
1
1
Utensílios domésticos e embalagens com design
4
1
1
1
Óculos
3
1
1
-1
Bagageiro de carro
2
1
1
1
Shape de skate
2
1
1
1
Jardim e vasos
2
1
1
-1
Relógio
2
1
1
-1
Placas de revestimento de parede
1
1
1
1

O empresãrio Henrique Finocchio, que jã fãbricou produtos com mãteriãl
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semelhãnte ão estudãdo, demonstrou interesse no resultãdo dã ãplicãção do metodo do
T-Plan. O ãrquiteto Gustãvo Nãscimento destãcou o grãnde potenciãl de peçãs que possãm
ser produzidãs com design diferenciãdo, ãgregãndo, dessã formã, vãlor ão produto finãl.
Algumãs fãmíliãs de produtos mostrãrãm grãnde potenciãl de servitizãção, como e o cãso
dãs mãlãs e, durãnte ãs discussoes, tãmbem despertãrãm o interesse em iniciãr um
negocio nã mãioriã dos pãrticipãntes.

5.4.4. Technology roadmap
Apos ã reãlizãção dos 3 workshops e ãnãlise dos resultãdos de cãdã umã dãs
ãtividãdes, foi elãborãdo o technology roadmap, que pode ser observãdo nã figurã 31, pãrã
sintetizãr todãs ãs informãçoes e conhecimentos que forãm discutidos nãs tres seçoes
ãnteriores.
Figurã 31 – Technology Roadmap resultãnte dã ãplicãção do metodo

E importãnte ressãltãr que, pãrã ã tomãdã de decisão de quãl tecnologiã seriã
utilizãdã pãrã fãbricãção de cãdã fãmíliã de produto, forãm utilizãdãs informãçoes de
propriedãdes dãs tecnologiãs (ãtividãde 4 – workshop 1) e vãntãgens e desvãntãgens de
cãdã umã dãs fãmíliãs (informãçoes discutidãs durãnte o workshop 3). A cronologiã foi

86

reãlizãdã de ãcordo com o grãu de complexidãde dãs tecnologiãs: ãs menos complexãs
(considerãndo tãnto ã composição quãnto o numero de componentes) forãm
posicionãdãs no início (curto prãzo), jã que estãs demãndãm menos recursos pãrã serem
processãdãs.
No roadmap podem ser observãdãs ãs tecnologiãs nã cãmãdã inferior, os produtos
nã cãmãdã centrãl e os mercãdos nã cãmãdã superior. As tecnologiãs T1 e T2 são
semelhãntes e tem o mesmo potenciãl de ãplicãbilidãde, ãssim como ãs tecnologiãs T3, T4
e T9 e, por esse motivo, forãm ãgrupãdãs.
Durãnte o workshop de tecnologiã não forãm sugeridos ãditivos específicos pãrã os
mãteriãis porem, ã pãrtir dã observãção dos mercãdos e fãmíliãs de produtos, podem ser
propostãs ãlgumãs propriedãdes relevãntes pãrã dãdãs ãplicãçoes, tãis como: retãrdãnte
de chãmãs, estãbilizãntes ãnti-UV, ãgentes ãnti-estãticos, entre outros.
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6. CONCLUSÕES
O grãnde objetivo deste trãbãlho foi o desenvolvimento e ãvãliãção dãs proriedãdes
de um mãteriãl composito fãbricãdo ã pãrtir de um resíduo industriãl ã bãse de fibrãs de
jutã e polipropileno utilizãdo como reforço mecãnico em mãtriz. Este objetivo foi ãtingido
com sucesso, visto que o reãproveitãmento foi viãbilizãdo e ãs propriedãdes forãm
ãvãliãdãs com exito.
Quãnto ãos objetivos específicos, pode-se concluir que:
O processãmento dos mãteriãis foi sãtisfãtorio: ã extrusão e ã moldãgem por
injeção forãm reãlizãdãs com sucesso. A escolhã dos pãrãmetros de processãmento bem
como os elementos de misturã utilizãdos (extrusão) resultãrãm em um mãteriãl com boã
misturã distributivã e dispersivã dos componentes e os mãteriãis não sofrerãm
degrãdãção termicã ou mecãnicã significãtivã.
A escolhã tãnto dos pãrãmetros de processãmento quãnto do cãrbonãto de cãlcio
com tãmãnho de pãrtículã nãnometrico resultou em processãmento de ãproximãdãmente
50% em mãssã de resíduo nã composição finãl do mãteriãl. Este e um resultãdo positivo
do ponto de vistã sustentãvel e tãmbem economico, visto que resultã em umã redução de
custos de 50% do mãteriãl finãl.
Diãnte dos resultãdos mostrãdos principãlmente nãs imãgens de MEV, pode-se
concluir que ã compãtibilizãção entre fibrã e mãtriz não foi eficãz. Este resultãdo pode ser
considerãdo negãtivo se considerãdãs ãplicãçoes do mãteriãl onde hã grãndes solicitãçoes
mecãnicãs. Porem, como evidenciãdo nos ensãios, houve ãumento significãtivo dãs
propriedãdes mecãnicãs dãs composiçoes sem compãtibilizãnte e estãs podem ser
segurãmente utilizãdãs em produtos em que ã solicitãção não e tão significãtivã (este fãto
foi discutido e vãlidãdo nã etãpã 4, no workshop de tecnologiã, pelos especiãlistãs em
mãteriãis). Este e um resultãdo considerãdo positivo do ponto de vistã economico, jã que
o compãtibilizãnte e o componente mãis cãro do mãteriãl (ãproximãdãmente R$40/ kg,
contrã R$4/ kg de PP e R$4,5/ kg de nãnocãrbonãto de cãlcio).
Pode-se concluir que ã utilizãção do nãnocãrbonãto de cãlcio foi eficiente. Como
proposto, conseguiu-se mãximizãr ã quãntidãde de resíduo (com utilizãção de pãrtículãs
nãnometricãs) e ãs propriedãdes mecãnicãs e de impermeãbilidãde tiverãm melhorãs
significãtivãs.
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O composito (com presençã de resíduo) que ãpresentou melhores propriedãdes
mecãnicãs sob trãção, durezã superficiãl e permeãbilidãde mãis bãixã foi o PPRM. Este
resultãdo erã esperãdo pãrã ã composição PPRMC porem, como jã dito, o
compãtibilizãnte não ãtuou eficãzmente. Sob degrãdãção, o composito PPRM tãmbem
teve o melhor desempenho medio dentre ãs composiçoes com resíduo.
O metodo do TRM permitiu prospectãr mercãdos e identificãr fãmíliãs de produtos
ã pãrtir dos dãdos de cãrãcterizãção dos mãteriãis estudãdos e ãpoio de especiãlistãs com
experienciã multidisciplinãr. Os mãteriãis ãpresentãrãm propriedãdes, composiçoes e
possibilidãdes de processãmento que se ãdequãm ã diversos produtos e mercãdos,
demonstrãndo seu grãnde potenciãl comerciãl.
Por fim, ã reãlizãção destã ultimã etãpã foi muito enriquecedorã do ponto de vistã
ãcãdemico, dãndo ão trãbãlho um cãrãter interdisciplinãr ão somãr ã ãvãliãção dãs
ãplicãçoes comerciãis do mãteriãl estudãdo, um resultãdo considerãdo de extremã
importãnciã pelãs pesquisãdorãs.
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APÊNDICE A
Tãbelã A.1 - Resultãdos do ensãio de durezã Shore A pãrã ãs 8 composiçoes.
Amostra
PP
PPM
PPN
PPMC
PPR
PPRC
PPRM
PPRMC

Dureza Shore A
62,6 ± 0,8
66,4 ± 0,5
66,6 ± 0,5
65,8 ± 0,7
68,2 ± 0,4
68,2 ± 0,4
69,6 ± 0,5
69,2 ± 0,7
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APÊNDICE B

Tãbelã B.1 – Alterãção dãs propriedãdes mecãnicãs sob trãção dãs 8 composiçoes ãpos ensãio de
degrãdãção ãcelerãdã
Amostra
Tensão Máxima [MPa]
Módulo Elástico [MPa]
Deformação na ruptura [%]
PP
18,80 ± 1,83
1148 ± 149
6,6 ± 2,4
PPM
21,80 ± 0,45
1191 ± 71
5,3 ± 0,5
PPN
21,38 ± 0,33
1149 ± 21
6,1 ± 0,5
PPMC
17,69 ± 0,92
1142 ± 45
3,2 ± 0,5
PPR
26,65 ± 0,51
2581 ± 37
4,7 ± 0,4
PPRC
27,38 ± 0,47
2741 ± 46
3,7 ± 0,2
PPRM
27,95 ± 0,16
3090 ± 123
3,2 ± 0,2
PPRMC

29,35 ± 0,16

2776 ± 42

2,9 ± 0,1
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APÊNDICE C

Tãbelã C.1 – Vãlores de ãngulo de contãto pre degrãdãção pãrã ãs 8 composiçoes
Amostra
PP
PPM
PPN
PPMC
PPR
PPRC
PPRM
PPRMC

Ângulo de contato
(°)
95,0 ± 1,2
99,6 ± 1,5
97,8 ± 0,1
98,6 ± 0,3
94,8 ± 0,3
94,8 ± 2,7
98,1 ± 1,4
94,4 ± 2,7

Tãbelã C.2 – Vãlores de ãngulo de contãto pos degrãdãção pãrã ãs 8 composiçoes
Amostra
PP
PPM
PPN
PPMC
PPR
PPRC
PPRM
PPRMC

Ângulo de contato
(°)
60,4 ± 1,2
51,8 ± 1,5
53,2 ± 0,1
68,4 ± 0,3
49,0 ± 0,3
54,4 ± 2,7
53,6 ± 1,4
55,3 ± 2,7
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APÊNDICE D
Figurã D.1 –Mãteriãl fornecido ãos pãrticipãntes pãrã ã reãlizãção dã ãtividãde 1 do workshop de
tecnologiã

Figurã D.2 –Mãteriãl fornecido ãos pãrticipãntes pãrã ã reãlizãção dã ãtividãde 2 do workshop de
tecnologiã

Figurã D.3 –Mãteriãl fornecido ãos pãrticipãntes pãrã ã reãlizãção dã ãtividãde 3 do workshop de
tecnologiã

99

Figurã D.4 –Mãteriãl fornecido ãos pãrticipãntes pãrã ã reãlizãção dã ãtividãde 4 do workshop de
tecnologiã: Quãdro-modelo. Tecnologiãs originãis representãdãs pelos numeros de 1 ã 4. Novãs
tecnologiãs representãdãs pelos numeros de 5 ã 8. Posicionãmento dos post-its 5, 6, 7, e 8 reãlizãdo por
compãrãção ã referenciã (PP) e ãs tecnologiãs originãis.
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Figurã D.5 – Quãdro-modelo dã ãtividãde 8 do workshop de produto.

Figurã D.6 – Quãdro-modelo dã ãtividãde 9 do workshop de produto.

