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Abstract: This work investigates the performance of natural 
fibre composite materials|thermoplastic resin for the 
development of injection boxes for electricity metres. Sisal 
fibres and polypropylene, with the addition of various 
additives were used as the polymer matrix in order to obtain 
a material with a V0 flammability class. The formulations 
tested were prepared in a twin screw extruder. The final 
product was also tested for its resistance to bending and 
impact. Boxes for electricity metres were manufactured 
considering the formulations. It was observed that the 
preparation of formulations in a twin screw extruder 
resulted in composites with improved mechanical 
properties. 

Keywords: Electrical energy box metre; polypropylene; sisal 
fibre; composites. 

Resumo: Neste trabalho, foi investigado o desempenho de 
materiais compósitos de fibras naturais|resina 
termoplástica para o desenvolvimento por injeção de caixas 
de entrada para medidores de energia elétrica. Foram 
utilizadas fibras de sisal e polipropileno como matriz 
polimérica, com a adição de aditivos diversos, visando a 
obter um material com classe de inflamabilidade V0. As 
formulações testadas foram preparadas em extrusora dupla 
rosca. O produto final foi, também, testado quanto à sua 
resistência à flexão e ao impacto. Com as formulações foram 
fabricadas caixas de medidores de energia elétrica. Foi 
observado que a preparação de formulações em extrusora 
dupla rosca resultou em compósitos com melhores 
propriedades mecânicas. 

Palavras-Chave: caixa de entrada de medidor de energia 
elétrica, polipropileno; fibras de sisal; compósitos. 

1 Introdução 

Nos últimos anos, tem-se observado um crescente interesse 
no desenvolvimento de materiais compósitos utilizando 
fibras naturais em substituição às sintéticas. Entre as 
inúmeras razões para isso incluem-se os fatos de serem 
fontes de matéria-prima renováveis e biodegradáveis, além 
de “commodities” para o setor agrícola. No que diz respeito 
às suas propriedades, destacam-se: (i) baixa densidade 
(aproximadamente a metade da densidade da fibra de 
vidro); (ii) baixa abrasividade, quando comparada à fibra de 
vidro, que proporciona menor desgaste das máquinas 
processadoras; e (iii) baixa irritabilidade para a pele e para o 
sistema respiratório [1-6]. Neste contexto, encontram-se as 
fibras de sisal, as quais são extraídas da planta Agave 
sisalana com uma produção da ordem de 4,5 milhões de 
toneladas / ano no mundo, sendo o Brasil (especialmente o 
Estado da Bahia) e a Tanzânia os seus principais produtores. 
Processada das folhas das plantas, as fibras correspondem a 
apenas 3% da massa da planta in natura e medem em média 
de 1 a 1,5 m de comprimento, por 100 a 300 µm de 
diâmetro [1]. 

Apesar do uso das fibras estar relacionado à fabricação de 
cordas e fios de amarração, tapetes, reforço de forros de 
gesso, sacarias e artigos artesanais em geral, há, na 
atualidade, uma crescente aplicação como reforço em 
materiais compósitos poliméricos, principalmente em 
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resinas de polipropileno [1-5]. Com estas, a sua relação 
proporcional tem sido trabalhada para aumento do módulo 
de elasticidade e da resistência à tração e ao impacto. Para 
tanto, foi verificada a necessidade de um agente 
compatibilizante para promover a adequada adesão 
fibra|matriz polimérica, permitindo, inclusive, a redução na 
temperatura da injeção no processo de moldagem e na sua 
minimização de degradação térmica [3].  

Os compósitos poliméricos com fibras naturais, por serem 
menos homogêneos e dependerem do seu histórico de 
produção, transporte e armazenamento, necessitam de 
cuidados no seu processamento, como uma dependência 
direta de alguns parâmetros para a obtenção da sua máxima 
resistência à tração como a temperatura a 170 °C, o rotor 
sob velocidade de 50 rpm e o tempo de mistura de 10 
minutos [7].  

O coeficiente de absorção de água da fibra natural é um 
parâmetro indesejado, por alterar a característica dielétrica 
do produto final, neste caso, a caixa de entrada de energia 
elétrica. Chow et al. [8] demonstraram que a porcentagem 
de água absorvida foi diretamente proporcional à 
quantidade de fibra incorporada ao compósito, podendo 
atingir 6% em massa em compósitos contendo até 30% 
deste material. Sob as condições de alta absorção de água, 
foi observada redução no módulo de elasticidade e na 
resistência à tração de até 50%. Entretanto, foi também 
observado que a resistência ao impacto aumentou com a 
presença de água absorvida, devido ao efeito de 
plastificação. 

Dispersão e dimensões das fibras. Os arranjos das fibras 
nos compósitos podem ser bi ou tridimensionais, em função 
da sua forma e dispersão na matriz, de modo contínuo, com 
fibras longas, ou discreto, com fibras curtas ou menores do 
que 50 mm de comprimento. 

A uniformidade da sua distribuição em um compósito 
depende do processo de mistura e, na prática, a sua 
distribuição uniforme é raramente obtida. Assim, por 
exemplo, Inone et al. [9], verificaram que o compósito 
PP|fibra de sisal apresentou como inconveniente industrial 
o entupimento do funil de alimentação da extrusora, 
resultando em uma mistura heterogênea do produto pela 
aglomeração das fibras em novelos não dissociáveis, 
consequente ou da sua tenacidade ou de características 
eletrostáticas. Assim, dependendo do produto 
manufaturado, deve-se variar a geometria da matéria-
prima, podendo ser na forma de manta, filamentos 
dispersos, feixe e “ninhos” [10]. 

Um exemplo típico utilizado pela indústria é o emprego da 
fibra na forma de cadarço ou barbante para melhorar o 
processo de extrusão e obter homogeneidade do produto 
final [11]. O problema desse método é que ele exige uma 
alimentação por peso e comprimento, em conjunto com os 
teores de cada carga. Ele também necessita de um 
equipamento ou uma ferramenta específica para trabalhar 
paralelamente no fornecimento do cadarço em condições 
de alimentação contínua. Além disso, torna-se necessário 
um treinamento do operador para a obtenção de uma 
mistura bem distribuída. O seu emprego em materiais 

compósitos, por sua vez, tem melhor resultado pelo 
processo de incorporação de fibras curtas, uma vez que em 
resinas termoplásticas a moldagem do produto final pode 
ser efetuada por máquinas injetoras convencionais, 
garantindo, principalmente, uma alta produtividade com 
qualidade. 

Polipropileno. O polipropileno (PP) é um termoplástico, 
obtido a partir do gás propileno, sendo um subproduto da 
refinação do petróleo. Pode ser moldado, conter aditivos e 
pigmentos. Sua vida útil atinge de 5 a 20 anos com 
temperaturas de até 120 

o
C. É instável à oxidação, mas, com 

aditivos, esta condição pode ser modificada. Tem baixo 
custo, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica, 
elevada resistência química e a solventes, porém, maior 
sensibilidade à luz UV e aos agentes de oxidação, podendo 
degradar com maior facilidade. Sua aplicação é diversa, 
desde brinquedos a produtos industriais. As suas 
propriedades físicas, em geral, são similares às do 
polietileno de alta densidade. Possui menor encolhimento 
ao molde e resulta em produtos moldados de maior brilho 
[12].  

A resistência ao impacto do PP é menor que a do 
polietileno, mas assim mesmo é aceitável para a aplicação 
proposta nesta pesquisa. Possui uma temperatura elevada 
do ponto de amolecimento além da vantagem de ter inércia 
química, o que o valida para usos em dutos, revestimentos 
de tanques e tubulações para a indústria química [12]. 

Retardante de chamas (RCs) e cargas. Para a aplicação 
prevista nesta investigação, o compósito deverá atuar 
dificultando o processo de queima até o produto ser 
deteriorado e impedir o alastramento do fogo para outros 
locais. Sua forma de atuação normalmente é dada por: i) 
reação química causada pela interação de grupamentos 
funcionais nas macromoléculas do polímero durante a 
síntese deles; ii) adição, que funciona pela inclusão física de 
elementos retardantes no momento do seu processamento; 
iii) proteção superficial, a qual é aplicada após o produto ter 
sido concluído; e, iv) sinergia, a qual acontece entre os 
reagentes de forma a garantir uma melhor proteção 
antichama ao produto. As cargas minerais ou sintéticas 
servem para assegurar certas propriedades ao material a 
custos menos elevados, e dentro das especificações técnicas 
propostas no projeto [13-15]. 

Caixas de medidor de energia elétrica. Por definição, é o 
compartimento destinado a acomodar medidores de 
energia elétrica, eletromecânico ou eletrônico, e demais 
equipamentos de medição e seus acessórios para valores de 
tensão até 1000 V CA ou 1500 V CC. Os materiais de sua 
confecção não devem conter chumbo, mercúrio, cádmio, 
cromo hexavalente, polibrominato binefil nem polibromato 
difenil éter em concentrações maiores do que 0,1%, em 
massa, em materiais homogêneos. Neste caso, 
especificamente, o teor limite de cádmio é de 0,01% [16]. 
Quanto à construção, seus materiais devem suportar as 
exigências mecânicas, elétricas e térmicas, bem como os 
efeitos da umidade normalmente encontrada no ambiente, 
conforme especificado, tais como: i) quanto à resistência 
mecânica, o material não deverá apresentar rachadura após 
a aplicação de uma carga de 150 kgf, a uma velocidade de 
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deslocamento de 5,0 mm/minuto, por um período de 1 
minuto; ii) quanto ao grau de proteção contra impactos 
mecânicos externos, a caixa deve suportar uma energia de 
impacto de 20 J, conservando seu grau de proteção, IP 43, 
ou seja, protegido contra a penetração de objetos sólidos 
com diâmetro igual ou maior do que 1 mm e, 
concomitantemente, contra dano causado pela água 
aspergida de um ângulo de 60

o
, e sua rigidez dielétrica; iii) 

estabilidade térmica a uma temperatura de (70 ± 2) 
o
C / 168 

h, e ventilação forçada, sendo após colocada à temperatura 
ambiente e umidade relativa entre 45 e 55%, por no mínimo 
96 h, sem apresentar rachadura, amolecimento, ou 
qualquer tipo de degradação visível e, suportar 
mecanicamente a uma força de 5 N, aplicada com 
revestimento superficial de pano seco e rugoso. Nenhuma 
das superfícies deverá apresentar vestígios de produto 
degradado; iv) no ensaio de inflamabilidade o material deve 
possuir classificação V0 na menor espessura. Outras 
características básicas do material novo e submetido a 
envelhecimento acelerado (corrosão) devem estar 
condizentes com as recomendações de norma [16]. 

Nesta pesquisa, estão avaliados os resultados de estudos de 
desenvolvimento de materiais compósitos à base de resina 
termoplástica polipropileno reforçada com fibra de sisal, 
visando ao desenvolvimento de novas caixas de entrada de 
energia elétrica. 

2 Experimental 

No processamento dos compósitos à base de polipropileno 
(PP) com fibras naturais de sisal, foram utilizados os 
materiais disponíveis no mercado e se encontram listados 
na Tabela 1. A mistura de PP homopolímero com PP 
copolímero foi utilizada de modo a garantir um balanço 
adequado entre a rigidez e a resistência ao impacto do 
produto final. 

Tabela 1: Materiais utilizados na fabricação dos compósitos PP com 
fibras de sisal. 

Componente Especificação 

Polipropileno homopolímero H 201 (MFI= 20) 

Polipropileno copolímero EP 440N (MFI= 12) 

Fibra de sisal 
Comprimento médio= 5 
a 10 mm 

Agente de acoplamento Orevac AC 100 

Lubrificante Cera de polietileno 

Talco 5 µm 

Pigmento Dióxido de titânio 

Processamento das fibras. A trituração foi realizada em 
moinho de facas com a fibra sendo agrupada em pequenos 
“novelos” de aproximadamente 7 cm de diâmetro, os quais 
foram colocados em lotes de 15 unidades para facilitar seu 
corte. Em seguida, o volume picado foi recolocado no 
equipamento, sendo repetido por até 4 vezes. Na Figura 1, 
veem-se as fibras após duas e quatro repetições, 

respectivamente. Para o seu dimensionamento foram 
utilizadas peneiras com malha 5 mesh (4 mm) seguidas de 
malhas menores 6, 7 e 8 mesh para a obtenção de um lote 
com medidas entre 3 e 6 mm de fibras orgânicas de sisal. 

Preparação dos compósitos PP|fibra de sisal. Os 
compósitos foram preparados a partir de formulações 
elaboradas em laboratório, utilizando misturador de 
batelada, com o intuito de testar a eficiência dos RCs 
optando-se por compostos não halogenados. Duas 
formulações foram trabalhadas: a) mistura de PP 
homopolímero (H 201) e PP copolímero (EP 440N) na 
proporção de 65/35; e, b) mistura de sisal nas proporções 
de 10%, 15% e 20%, em massa, denotadas por PP10, PP15 e 
PP20, respectivamente. 

 

Figura 1: a) Fibra sisal cortada duas vezes em moinho de 
facas e, b) após a 4ª repetição do processo. 

Com o objetivo de promover a adesão entre os 
componentes da mistura (PP|fibra) foi adicionado um 
agente ligante denominado Orevac AC 100

©
, nas proporções 

mostradas na Tabela 2. Como carga, utilizou-se o talco na 
tentativa de elevar o módulo de elasticidade do produto 
final. Na sequência, foram adicionados cera com o intuito de 
facilitar o processo da mistura, servindo como lubrificante, e 
o dióxido de titânio para conferir uma tonalidade mais clara 
à mistura. 

Tabela 2: Formulação utilizada na fabricação dos primeiros corpos 
de prova em compósitos PP/sisal, sem RC. 

Componente Especificação 
Teor, % em massa 

10 15 20 

Polipropileno 
homopolímero 

H 201 (MFI= 20) 
44,7 41,9 39,8 

Polipropileno 
copolímero 

EP 440N (MFI= 
12) 

23,9 22,4 21,3 

Fibra de sisal 
Comprimento 
médio= 5 a 10 
mm 

10,1 15,5 19,9 

Agente de 
acoplamento 

Orevac AC 100
©

 
2,2 2,1 2,0 

Lubrificante 
Cera de 
polietileno 

1,7 1,7 1,5 

Talco 5 µm 16,8 15,7 14,9 

Pigmento Dióxido de 0,6 0,5 0,5 
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titânio 

Durante o processamento houve dificuldade de se produzir 
fluxo constante de alimentação do material fibroso 
principalmente a partir das composições com fibra em 
proporções superiores a 10%. Nestas formulações de fibra 
(15% e 20%) foi observada ruptura do cordão em várias 
ocasiões, causando descontinuidade no processo. Na Figura 
2, encontram-se ilustrados alguns dos corpos de prova em 
gravata produzidos para os testes de resistência mecânica. 

 

Figura 2: Compósitos de PP|% fibra de sisal nas proporções 
de 10%, 15% e 20%, em peso de fibra, para ensaios 

mecânicos. 

Agentes RC. Foram testados dois tipos de RC não 
halogenados. As principais características destes 
componentes de mistura foram: i) RC_1, composto rico em 
fósforo (Resorcinol bis - difenil fosfato - líquido), que tende 
a produzir uma crosta de carbono sobre o polímero em 
combustão, abafando as chamas; e ii) RC_2, material 
composto formado pela mistura de polifosfato de amônio 
com poliuretano, constituindo um sistema conhecido como 
intumescente. Este composto, quando presente na 
formulação de um polímero em combustão, produz uma 
crosta de carbonato, porosa, que reveste sua superfície, 
abafando as chamas. 

As formulações de PP|% fibra de sisal, contendo RCs em 
proporções variando de 10% a 25%, em massa, foram 
preparadas pelo processo em batelada, utilizando-se um 
homogeneizador de laboratório, modelo MH-50H. 

Logo após o processo de mistura, o compósito foi prensado 
entre duas placas de alumínio, de forma a se obter uma 
placa com espessura de cerca de 4 mm. Posteriormente, as 
placas foram cortadas em tiras de 13 x 125 mm, sendo 
submetidas ao ensaio de inflamabilidade. O processo de 
mistura e de preparação das placas pode ser visualizado na 
Figura 3. 

Mistura PP|% de fibra de sisal em extrusora dupla rosca 
sem incorporação de RC. Testes preliminares para a 
obtenção de pellets do material, em extrusora mono rosca, 
para posterior injeção das caixas de entrada de energia 
elétrica, demonstraram heterogeneidades no material com 
degradação térmica das fibras. Em função disso, partiu-se 
para a obtenção do material em extrusora dupla rosca. 
Assim, foram preparadas composições PP|fibra de sisal a 
20%, em peso, utilizando equipamento marca Werner-
Pfleiderer, modelo ZSK-30, dupla rosca, com 30 mm de 
diâmetro, 3 alimentadores automáticos e sistema de 

degasagem, semi-industrial, e com formulações adicionais 
mostradas na Tabela 3.  

 

Figura 3: Fotos ilustrativas: a) homogeneizador com parte 
da formulação do compósito PP|% de fibra de sisal com o 

RC; b) bolacha resultante do compósito, após a prensagem 
a quente. 

Tabela 3: Formulações PP|% de fibra de sisal preparadas para o 
processamento em extrusora dupla rosca. 

Componente Especificação 

Teor, % em 
massa 

1 2 

Polipropileno 
homopolímero 

H 201 (MFI= 20) 
28,7 25,4 

Polipropileno 
copolímero 

EP 440N (MFI= 
12) 

15,3 13,6 

Fibra de sisal 
Comprimento 
médio = 5 a 10 
mm 

20,0 20,0 

Talco 
Tamanho de 
partícula = 20 µm 

0 5,0 

RC RC_2 25,0 25,0 

Negro de fumo concentrado 2,0 2,0 

Compatibilizante 
PP anidrido 
maleico 

5,0 5,0 

Antioxidante 
Masterbatch com 
PEAD 

4,0 4,0 

O PP, juntamente com o negro-de-fumo, o compatibilizante 
e o antioxidante foram previamente misturados e 
alimentados na secção de alimentação, no início da 
extrusora. A fibra, juntamente com o talco, foram 
previamente misturados e alimentados em sua saída. O RC 
não foi incorporado neste processo. 

Na Figura 4, está mostrado o material extrudado na forma 
de espaguete, na saída da extrusora. Após o resfriamento 
por imersão em uma cuba com água, o material foi 
continuamente puxado por um triturador contínuo, sendo 
reduzido a grânulos ou “pellets”. 
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Figura 4: Detalhes do processo de extrusão: (a) material 
extrudado na forma de espaguete; (b) passagem do 

espaguete no granulador. 

Incorporação de RC. Posteriormente, uma nova formulação 
foi preparada na extrusora dupla rosca, onde o RC foi 
incorporado ao PP (PP homopolímero + PP copolímero), 
numa proporção de 1:1. Logo após, foi feita a introdução 
dos outros componentes da mistura. A Tabela 4 mostra a 
nova formulação. Além disso, o talco não foi mais 
adicionado. 

Tabela 4: Formulações PP|% de fibra de sisal preparadas para o 
processamento em extrusora dupla rosca. 

Componente Especificação 
Teor, % em 

massa 

Polipropileno 
homopolímero 

H 201 (MFI = 20) 
22,0 

Polipropileno 
copolímero 

EP 440N (MFI = 12) 
22,0 

Fibra de sisal 
Comprimento 
médio = 5 a 10 mm 

20,0 

RC RC_2 25,0 

Negro de fumo concentrado 2,0 

Compatibilizante PP anidrido maleico 5,0 

Antioxidante 
Masterbatch com 
PEAD 

4,0 

Protótipos de caixa de medidor de energia elétrica de 
entrada de consumidor. Os protótipos foram 
confeccionados em uma injetora, marca Jasot e molde da 
fabricação de caixas de medidores em uso industrial, 
conforme mostrado na Figura 5. As diversas formulações 
preparadas e reduzidas a grânulos ou “pellets” foram 
previamente misturadas a frio com este aditivo e 
introduzidas no funil de alimentação da injetora. 

 

Figura 5: Imagem da injetora Jasot, utilizada na moldagem das 
caixas. 

Testes preliminares de obtenção dos pellets e do material 
injetado a diversas temperaturas de trabalho mostraram 
que o seu processamento deve acontecer em temperaturas 
inferiores a 180 

o
C, pois, ao contrário, tem-se a degradação 

térmica das fibras, reduzindo suas propriedades, 
principalmente as mecânicas. 

Ensaio de inflamabilidade. Ensaios de propagação de 
chamas foram efetuados de acordo com a norma UL-94 
[17]. Para tanto, foram utilizados corpos de prova com 
dimensões de (125 x 13 x 3) mm, cortados dos protótipos 
fabricados, placas termoprensadas e resultantes da 
moldagem por injeção. 

Ensaios de resistência à tração e à flexão. Os ensaios de 
resistência à tração e à flexão foram realizados em uma 
máquina de ensaios universal, marca Instron. Nesse ensaio, 
foram utilizados corpos de prova ISO 527-4, tipo 1B, 
moldados pelo processo de injeção ou cortados diretamente 
das caixas. A velocidade de deformação dos corpos de prova 
foi de 5 mm/min. Os ensaios de resistência mecânica à 
flexão foram efetuados de acordo com a norma ISO 178 
[18], utilizando 5 corpos de prova recortados das laterais 
das caixas, na forma de lâminas com 80 mm de 
comprimento por 10 mm de largura. Os corpos de prova 
foram apoiados em dois suportes horizontais com distância 
de 65 mm. Uma carga mecânica foi aplicada no seu centro, à 
velocidade constante de 2 mm/min, até a ruptura. 

Ensaio de resistência ao impacto Charpy. Testes de 
resistência ao impacto Charpy foram efetuados de acordo 
com a norma ASTM D 256 [19], utilizando corpos de prova 
recortados das caixas. Inicialmente, foram recortadas 
lâminas com 127 mm de comprimento por 13 mm de 
largura das laterais da caixa. 

Resistência ao intemperismo. Placas de (60 x 60) mm foram 
cortadas das caixas e submetidas ao intemperismo 
acelerado em câmara climática Atlas, sob a ação de calor, 
umidade, chuva artificial e radiação UV e por 1000 h de 
exposição. O método foi aplicado segundo as 
recomendações da norma ASTM G 155, ciclo 1 [20]. 

Verificação do grau de proteção contra impactos 
mecânicos externos. Esse teste foi efetuado de acordo com 
as normas IEC 62262 [21] e IEC 60068-2-75 [22]. Uma carga 
de 5 kg, amarrada a um pêndulo de 100 cm de 
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comprimento, foi deslocada de sua posição de repouso até 
uma altura de 40 cm e, então, foi solta de forma a colidir 
contra o fundo da caixa fixada em uma superfície vertical. 

Estabilidade térmica. As caixas foram submetidas ao 
envelhecimento em estufa, a 100 °C, pelo período de 168 h, 
após o qual foram retiradas e deixadas em repouso à 
temperatura ambiente pelo período de quatro dias. Uma 
inspeção visual nos corpos de prova foi efetuada 
posteriormente, com o objetivo de verificar a ocorrência de 
alterações provocadas pela exposição prolongada ao calor. 

Microscopia óptica, OM. Imagens por OM dos compósitos 
foi efetuada pela observação da superfície de fratura e de 
superfícies polidas dos compósitos, utilizando uma lupa 
estereoscópica Nikon, sendo registradas por meio de uma 
câmera CCD acoplada à lupa e conectada a uma placa de 
captura instalada em um computador. As amostras 
utilizadas nas análises foram preparadas a partir dos corpos 
de prova para ensaio de tração, após ruptura. Foram, 
também, preparadas amostras pelo processo de polimento 
utilizado em metalografia, no qual um pequeno pedaço do 
material foi embutido em resina epóxi e posteriormente 
submetido ao polimento com alumina em pó, conforme 
ilustrado na Figura 6. 

Microscopia eletrônica de varredura, SEM. Análises da 
microestrutura dos compósitos foram realizadas utilizando 
microscopia eletrônica de varredura, SEM. As mesmas 
amostras analisadas com o OM foram coladas em porta-
amostra e metalizadas com uma fina camada de ouro em 
sistema de vaporização catódica. As análises foram 
efetuadas em um equipamento Philips, modelo XL 30, 
equipado com dispositivo para análise por microssonda 
analítica de raios X por energia dispersiva, EDS, marca EDAX. 

 

Figura 6: Amostras do compósito PP|fibras de sisal a 20%, em 
massa, embutidas em resina termofixa e polidas, para testes em 

microscopia óptica. 

3 Resultados e discussão 

O primeiro lote das caixas de entrada de energia elétrica 
conformadas com PP|20% fibras de sisal foi produzido a 
partir de formulações que não continham RC pré-
incorporado na matriz. Os grânulos desse compósito foram 
misturados a frio sendo introduzidos no funil de 
alimentação da máquina injetora. Na Figura 7, estão 
mostrados os dois lados das partes inferiores das caixas 
produzidas. Estas resultaram em superfície fosca com estrias 
esbranquiçadas e cujos defeitos foram em parte 
decorrentes da má dispersão do RC incorporado 
posteriormente na mistura e da falta de homogeneização. 
Uma inspeção visual efetuada nas peças revelou, 
entretanto, que não ocorreram outros problemas 

relacionados ao processamento, tais como o empenamento, 
trincas e “rechupes”. 

 

Figura 7: Caixa de medidor de entrada de energia em compósito 
PP|20% fibra de sisal, pertencente ao primeiro lote fabricado sem 

RC pré incorporado na mistura. 

No segundo lote, as peças foram produzidas a partir de 
compósitos contendo o RC_2 pré-incorporado. Na Figura 8, 
estão mostradas partes da caixa de medidor produzidas 
neste segundo lote. Os insertos metálicos para o 
aparafusamento das tampas ficaram bem fixos e não 
apresentaram trincas nas interfaces. 

Na Figura 9, está mostrada uma foto da caixa de entrada de 
energia elétrica, montada. O visor de policarbonato ficou 
bem fixo, sem apresentar defeitos nas interfaces. As abas da 
tampa não tiveram distorções e encaixaram-se 
perfeitamente. Contudo, observou-se, também, má 
dispersão do RC_2, produzindo as estrias esbranquiçadas na 
parte superior da tampa. 

  

 

Figura 8: Peças do segundo lote: partes inferiores e superiores da 
caixa de medidor de entrada de energia elétrica, fabricadas em 

compósito PP|20% fibra de sisal. 
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Figura 9: Caixa de entrada de energia elétrica injetada em 
compósito PP|20% fibras de sisal, em massa, com visor em 

policarbonato. 

Ensaio de inflamabilidade. Nos testes realizados com RC_2, 
constatou-se a necessidade de se incorporar no mínimo 25% 
dos materiais aos compósitos, a fim de se obter classificação 
V0. Este resultado está de acordo com as recomendações 
dos fabricantes. O RC_1, entretanto, não apresentou 
resultado satisfatório, mesmo sendo utilizado em altas 
proporções. Na proporção de 50%, em massa, do compósito 
obtido, os resultados mostraram superfície pegajosa e 
combustão completa no ensaio de inflamabilidade. 

Ensaios de tração e flexão. Compósitos PP|sisal sem RC. As 
propriedades mecânicas dos compósitos PP|10, 15 e 20% 
fibras de sisal, na forma de corpos de prova preparados em 
extrusora de dupla rosca, sem RC, estão mostrados na 
Tabela 5. Para efeito de comparação, estão apresentadas as 
propriedades correspondentes ao do polímero puro (PP 
H201) e as do Noryl©, por este ser o produto mais utilizado 
na confecção de caixas de entrada de energia elétrica 
comerciais. 

Com relação aos compósitos contendo PP|%fibras de sisal, 
observaram-se aumentos no módulo de tração de 48% e, no 
módulo de flexão, de 15%, com o aumento do percentual de 
fibras de sisal (até 10%). A resistência à tração, entretanto, 
não variou significativamente (5%) com a incorporação de 
10% a mais das fibras.  

Compósitos PP|fibras de sisal com RC. Na Tabela 6, estão 
mostrados os resultados dos ensaios de tração efetuados 
nos corpos de prova de compósitos PP|20% fibra de sisal, 
extraídos das caixas de entrada de energia elétrica 
injetadas. Apesar de ter sido verificada má dispersão do RC 
no primeiro processo, pela falta de uma pré mistura ou 
homogeneização adequada no compósito extrudado, os 
valores resultantes em resistência mecânica à tração e em 
elongação máxima foram similares. Quanto ao módulo 
elástico, os valores médios resultantes, de cada processo, 
foram diferenciados (aproximadamente 50%). Porém, 
observando-se a dispersão dos valores, pode-se concluir que 
não houve influência significativa na aplicação dos dois 
processos. 

 

 

 

Tabela 5: Resultados dos ensaios de resistência à tração e à flexão 
realizados nos compósitos PP|%fibra de sisal, no polímero puro e 

no Noryl©, este último utilizado nas caixas de entrada de energia 
elétrica. 

Propriedades 
PP|% fibras de Sisal 

10 15 20 

Resistência à 
tração (MPa) 

28,0 ± 0,7 30,1 ± 0,5 29,6 ± 0,8 

Alongamento na 
ruptura (%) 

4,0 ± 1,0 4,0 ± 1,0 4,0 ± 1,0 

Módulo de tração 
(GPa) 

1,3 ± 0,3 1,5 ± 0,4 2,5 ± 0,3 

Módulo de flexão 
(GPa) 

2,9 ± 0,3 3,4 ± 0,3 3,4 ± 0,1 

Tensão de 
ruptura sob flexão 
(MPa) 

51,0 ± 1,0 52,0 ± 1,0 53,0 ± 1,0 

Propriedades PP (H201) Noryl© [23] 

Resistência à 
tração (MPa) 

34,0 66,0 

Alongamento na 
ruptura (%) 

12,0 30,0 

Módulo de tração 
(GPa) 

--- 24,0 

Módulo de flexão 
(GPa) 

1,5 24,8 

Tensão de 
ruptura sob flexão 
(MPa) 

--- 93,1 

 

Tabela 6: Resultados dos ensaios de tração realizados em corpos de 
prova de compósitos PP|20% fibra de sisal (%, em massa), retirados 
das caixas de entrada de energia elétrica. 

Propriedades 1º Lote 2º Lote 

Resistência à 
tração (MPa) 

16,0 ± 1,0 17,0 ± 2,0 

Alongamento na 
ruptura (%) 

2,0 ± 1,0 2,0 ± 1,0 

Módulo de 
elasticidade (GPa) 

2,5 ± 0,7 1,3 ± 0,5 

Na Tabela 7, estão mostrados os resultados dos ensaios de 
flexão efetuados nos corpos de prova fabricados com os 
compósitos PP|20% fibra de sisal. Os valores obtidos para a 
tensão de ruptura e módulo de elasticidade foram inferiores 
aos obtidos para os compósitos preparados sem RC. Pode-se 
verificar, também, que a adição de 5% de talco ao 
compósito PP|20%fibra de sisal provocou uma diminuição 
na tensão de ruptura de 17% e, no módulo, de 11%. 
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Tabela 7: Resultados dos ensaios de flexão efetuados em corpos de 
prova de compósitos PP|20%fibra de sisal (%, em massa), com 
adições de talco (%, em massa). 

Teor de 
talco, % 

PP|20% fibra de sisal 

Resistência à 
tração (MPa) 

Módulo de 
elasticidade (GPa) 

0 46,0 ± 1,0 1,9 ± 0,1 

5 38,0 ± 2,0 1,7 ± 0,1 

Ensaios de impacto Charpy. Na Tabela 8, estão mostrados 
os valores de resistência ao impacto obtidos para os 
compósitos PP|20% fibra de sisal com adições de talco. Na 
adição de 5%, observou–se aumento na resistência ao 
impacto, o qual, entretanto, foi inferior ao valor obtido para 
o compósito sem RC. 

Tabela 8: Valores de resistência ao impacto Charpy dos corpos de 
prova dos compósitos PP|20% fibra de sisal (%, em massa), com 
relação homopolímero (hom) e copolímero (cop) equivalente a 
65/35, com e sem RC, e adições de talco (%, em massa), medidos 
em J/m. 

Teor de 
talco, % 

PP|20% fibra de sisal, hom/Cop= 65/35 – 
Resistência ao impacto Charpy, J/m 

Com RC Sem RC 

0 51,0 ± 3,0 --- 

5 57,0 ± 5,0 --- 

15 --- 71,0 ± 3,0 

Verificação da estabilidade térmica. Não foi observado 
nenhum efeito visível na superfície das caixas, seja na forma 
de rachaduras seja na forma de migração de substâncias 
líquidas. Também não foi observada ocorrência de 
empenamento. 

Verificação do grau de proteção contra impactos 
mecânicos externos. Nenhuma das formulações suportou o 
impacto do pêndulo. Em todos os testes houve ruptura 
completa do fundo das caixas. 

Resistência ao intemperismo. Ao final de 1000 h de 
exposição ao intemperismo acelerado, os corpos de prova 
não apresentaram perda de brilho, esfarelamento ou 
qualquer outro sinal de degradação, demonstrando o bom 
desempenho dos aditivos antiUV incorporados. 

Análise da microestrutura 

Microscopia óptica. Na Figura 10, está mostrada imagem da 
superfície de fratura de compósito PP|20% fibra de sisal (%, 
em massa) fraturado no ensaio de resistência mecânica à 
tração, sentido perpendicular ao fluxo produzido durante o 
processo de injeção. Foram observadas poucas fibras saindo 
do plano de fratura, indicando que houve pouco 
descolamento, ou seja, houve boa compatibilização da 
mistura (fibras e matriz). 

 

Figura 10: Imagem por OM da superfície de fratura de compósito 
PP|20% de fibra de sisal (%, em massa); superfície perpendicular ao 

fluxo. Ampliação: 12x. 

Na Figura 11, estão mostradas superfícies do mesmo 
material, submetidas ao polimento com alumina. Na Figura 
11(a) a superfície mostrada é perpendicular ao fluxo 
produzido durante o processo de injeção. Na Figura 11(b) a 
superfície mostrada é paralela ao fluxo. A partir das duas 
imagens foi possível verificar que o diâmetro das fibras foi 
heterogêneo, indicando que elas acabaram cisalhando 
durante o processo de extrusão. O cisalhamento pode 
consistir em importante mecanismo para melhorar a 
resistência mecânica do compósito, ocasionando aumento 
na razão comprimento|diâmetro, além de aumentar a 
compatibilidade fibra|matriz. 

 
(a)                                                 (b) 

Figura 11: Imagens OM da superfície de compósito PP|20% fibra de 
sisal (%, em massa): (a) superfície perpendicular ao fluxo; (b) 

superfície paralela ao fluxo. Ampliação: 12x. 

Microscopia eletrônica de Varredura, SEM. Na Figura 12, 
estão mostradas as superfícies de fratura do compósito 
PP|20% fibra de sisal (%, em massa). A fratura ocorreu 
perpendicular à direção do fluxo produzido no processo de 
injeção. A partir desta imagem foi possível verificar que 
poucas fibras saíram do plano da fratura, como já havia sido 
observado anteriormente por OM. Estas fibras soltas foram 
resultantes do processo “pullout”, que consiste do 
descolamento na interface fibra-matriz, provocando a 
diminuição na resistência mecânica do material. No caso 
deste compósito, tanto a fibra quanto a matriz tiveram, em 
geral, ruptura ao longo dos mesmos planos, indicando boa 
adesão superficial. Na Figura 12(c) é possível observar a 
imagem de uma das fibras cisalhadas no processo. 
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Figura 12: Micrografias obtidas por SEM de duas superfícies de 
fratura do compósito PP|20% fibra de sisal (%, em massa), 

perpendiculares ao fluxo de injeção. 

4 Conclusões 

No processamento da mistura compósito PP|fibras de sisal, 
estas últimas devem ser alimentadas desde o início da 
extrusora, a fim de que sejam submetidas a um 
cisalhamento intensivo, o que proporciona sua 
compatibilização com a matriz. 

Durante o preparo dos compósitos, o transporte das fibras 
até o interior da extrusora consistiu em uma operação 
complicada por causa da baixa fluidez do material, que 
tendeu a formar um feixe compacto no funil de alimentação 
(novelo), bloqueando momentaneamente o fluxo, 
causando, consequentemente, heterogeneidades na 
composição e oscilação na taxa de descarga do extrudado. 

A incorporação de um RC não halogenado em proporção de 
25%, em massa, produziu um material resistente à chama, 
com classificação V0. 

Os pellets do material devem ser processados em extrusora 
dupla rosca, para diminuir as heterogeneidades da mistura e 
o efeito térmico que pode proporcionar perdas de 
propriedades, principalmente as mecânicas. 

As temperaturas de extrusão e de injeção do compósito 
devem ser mantidas abaixo de 180 °C, a fim de evitar a 
deterioração do material, com consequente redução da 
resistência mecânica das fibras causada pela degradação 
térmica. 

Com todos os ajustes proporcionados, foram produzidas 
caixas de entrada de energia elétrica completas com 
compósito PP|20% fibra de sisal (%, em massa). 
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