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RESUMO 

 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem proporcionado melhorias significativas 

quanto à criação de materiais biodegradáveis. Dentre estes, os biocompósitos tem se destacado, 

visto que podem ser eliminados sem prejudicar o meio ambiente e surgem como alternativa aos 

compósitos de matrizes poliméricas sintéticas que são perigosos, biorecalcitrantes e possuem 

efeitos agressivos na saúde humana. Portanto, a finalidade deste trabalho foi avaliar as 

propriedades de biocompósitos de fécula de mandioca, cera de carnaúba e fibra de sisal em 

diferentes composições. Os biocompósitos foram obtidos pelo processo casting e, 

subsequentemente, foram cortados em corpos de prova, por meio dos quais se calculou a 

umidade absorvida e a densidade aparente e realizou-se ensaios de tração a fim de obter as 

propriedades mecânicas. Foi realizada uma Microscopia Eletrônica de Varredura nas 

superfícies fraturadas dos corpos de prova. Uma análise de difração de raios-X foi realizada, a 

fim de se verificar a variação da cristalinidade relativa dos diferentes biocompósitos. Foram 

obtidos modelos representativos das superfícies de resposta para as diferentes propriedades. A 

adição da fibra de sisal aumentou as propriedades mecânicas e reduziu a densidade. A adição 

da cera de carnaúba melhorou as propriedades de barreira reduzindo a umidade absorvida, 

enquanto o glicerol teve um efeito adverso. Um aumento no percentual da fibra de sisal e da 

cera de carnaúba proporcionou um aumento na cristalinidade do biocompósito, enquanto o 

aumento do percentual de glicerol reduziu a cristalinidade. 

 

Palavras-chave: biocompósitos, propriedades mecânicas, cera de carnaúba, fibra de sisal, glicerol. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Concern for sustainable development has provided significant improvements in the creation of 

biodegradable materials. Among these, the biocomposites has been highlighted since they can 

be removed without harming the environment and are an alternative to synthetic polymer 

matrices of composites that are dangerous, biorecalcitrantes and have aggressive effects on 

human health. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the properties of cassava 

starch biocomposites, carnauba wax and sisal fibers in different compositions. The 

biocomposites were obtained by the casting process and were subsequently cut into specimens 

by means of which the absorbed moisture and the apparent density were calculated, and tensile 

tests were carried out in order to obtain the mechanical properties. A Scanning Electron 

Microscopy was performed on the fractured surfaces of the specimens. An analysis of X-ray 

diffraction was conducted in order to verify the variation of the relative crystallinity of the 

different biocomposites. Representative models of the response surfaces were obtained for the 

different properties. The addition of sisal fiber increased mechanical properties and reduced 

density. The addition of carnauba wax improved barrier properties by reducing absorbed 

moisture, while glycerol had an adverse effect. An increase in the percentage of sisal fiber and 

carnauba wax provided an increase in the crystallinity of the biocomposite, while increasing 

the percentage of glycerol reduced crystallinity. 

 

Keywords: biocomposites, mechanical properties, carnauba wax, sisal fiber, glycerol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento das sociedades globais, associado ao esgotamento dos recursos naturais 

e aumento da produção de resíduos sólidos tem preocupado os líderes mundiais, os quais 

buscam garantir a sustentabilidade ambiental e dos materiais, assim como tem feito com que os 

produtores de materiais considerem tópicos como emissões de gases de efeito estufa, energia 

incorporada, toxidade e esgotamento de recursos. Essa preocupação com as questões ambientais 

e o desenvolvimento sustentável proporcionou melhorias significativas em relação ao 

desenvolvimento e aplicação de materiais biodegradáveis e/ou renováveis (DICKER et al., 

2014; GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015). 

 Uma classe de materiais que se sobressai dentre esses materiais ambientalmente 

sustentáveis são os biopolímeros, como o amido ou fécula, devido à sua biodegradabilidade, 

baixo custo, e ao fato deste ser um recurso renovável. Entretanto, esses possuem baixa 

flexibilidade, alta fragilidade, assim como alta absorção de umidade (NARKCHAMNAN; 

SAKDARONNARONG, 2013). Devido a isso, pesquisas recentes vêm sendo realizadas e 

plastificantes como glicerol e outros polióis vêm sendo adicionados aos biopolímeros visando 

uma melhoria na estrutura e propriedades destes, dentre os quais a fécula de mandioca 

(RAMÍREZ et al., 2011, 2014; LARA; SALCEDO, 2016), amido de milho (MUSCAT et al., 

2014; SALEH et al., 2017) e fécula de batata (LIANG; LUDESCHER, 2015; 

BALAKRISHNAN et al., 2017). 

 Os biopolímeros à base de amido possuem propriedades mecânicas inferiores aos 

materiais poliméricos sintéticos, sendo que uma forma de melhorar as propriedades e torná-los 

adequados para aplicações na engenharia é reforçá-los com fibras vegetais, as quais possuem 

um custo relativamente baixo, propriedades mecânicas satisfatórias e são renováveis 

(BELAADI et al., 2014). Os materiais resultantes da combinação de uma matriz biopolimérica 

reforçada com fibras vegetais são conhecidos como biocompósitos. Esses podem ser eliminados 

sem prejudicar o meio ambiente e surgem como alternativa aos compósitos de matrizes 

poliméricas sintéticas que são biorecalcitrantes e possuem efeitos agressivos na saúde humana 

(GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015; JAWAID; SAPUAN; ALOTHMAN, 2017). 

 A elevada absorção de umidade dos biocompósitos com matriz biopolimérica de amido 

afeta as propriedades desse material, em particular as propriedades mecânicas, afetando 

também seu ciclo de vida (RAMÍREZ et al., 2011). A fim de reduzir o efeito deste atributo, 

podem ser adicionados à matriz biopolimérica materiais hidrofóbicos como ceras, que apesar 
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de reduzir a resistência mecânica, aumenta a resistência à umidade (RODRIGUES et al., 2014; 

CHIUMARELI; HUBINGER, 2014). 

 Os biocompósitos são frequentemente utilizados na indústria automobilística 

(KORONIS; SILVA; FONTUL, 2013) e de construção civil (DITTENBER; GANGARAO, 

2012), assim como em produtos de vida curta como talheres e embalagens plásticas (RAMÍREZ 

et al., 2011; DICKER et al., 2014). Essas aplicações geram impactos ambientais positivos e são 

uma alternativa para os polímeros sintéticos que causam diversos problemas ambientais devido 

a sua não biodegradabilidade. 

 Nesse contexto, este trabalho tem a finalidade de obter biocompósitos de fécula de 

mandioca (Manihot esculenta C.), cera de carnaúba (Copernicia prunifera) e fibra de sisal 

(Agave sisalana) por meio da técnica casting e caracterizá-lo quanto às suas propriedades 

físicas e mecânicas. Esses componentes foram selecionados tendo em vista a sua abundância 

na região do semi-árido e a possibilidade de serem produzidos com tecnologias adaptadas à 

realidade da região. Esta avaliação será feita através de um planejamento central composto 2³ e 

serão obtidos modelos representativos das superfícies de resposta que correlacionem as 

propriedades à composição. 

  



11 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Obter e caracterizar biocompósitos de fécula de mandioca, fibra de sisal e cera de 

carnaúba. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver um processo para obtenção dos biocompósitos de fécula de mandioca, fibra 

de sisal e cera de carnaúba; 

• Caracterizar os biocompósitos de fécula de mandioca, fibra de sisal e cera de carnaúba 

quanto às suas propriedades físicas e mecânicas; 

• Obter modelos que correlacionem as propriedades físicas e mecânicas dos 

biocompósitos de fécula de mandioca, fibra de sisal e cera de carnaúba com a sua 

composição. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 PROBLEMAS AMBIENTAIS RELACIONADOS AO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE 

RESÍDUOS 

 

 Várias questões ambientais preocupam as lideranças mundiais, dentre elas o aumento 

populacional, o esgotamento dos recursos e o aumento na produção de resíduos são as 

principais. A produção de resíduos não biodegradáveis deve-se principalmente à contribuição 

das indústrias de embalagens plásticas, das quais os plásticos derivados de petróleo representam 

um quinto do volume dos resíduos urbanos (RAMÍREZ et al., 2011; 

PRACHAYAWARAKORN et al., 2013; FADEYIBI et al., 2014). 

 Devido a isso, houve um aumento na busca por materiais que favoreçam o 

desenvolvimento sustentável, a fim de solucionar estes problemas, reduzindo os impactos 

ambientais (KOROL; BURCHART-KOROL; PICHLAK, 2016). Esses materiais podem ser 

obtidos a partir de resíduos e muitos possuem também a característica de serem renováveis, 

reduzindo a produção de resíduos, poluição e gases de efeito estufa (GURUNATHAN; 

MOHANTY; NAYAK, 2015; DAS; BHATTACHARYYA; SARMAH, 2016). 

 Os materiais poliméricos produzidos a partir de combustíveis fósseis são aplicados 

amplamente na fabricação de produtos em várias indústrias, em especial a de embalagem. Estes 

produtos são não-renováveis e biorecalcitrantes, representando um sério problema ambiental 

(KOROL; BURCHART-KOROL; PICHLAK, 2016; AZEREDO; ROSA; MATTOSO, 2017). 

 Para solucionar essa questão, houve um aumento na produção mundial dos materiais 

biopoliméricos, os quais são biodegradáveis e derivados de uma variedade de recursos 

renováveis (DICKER et al., 2014). 

 

3.2 POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS 

 

 Os biopolímeros são materiais biodegradáveis e provenientes de fontes renováveis, os 

quais surgem como uma alternativa aos polímeros sintéticos, que são biorecalcitrantes e 

possuem efeitos agressivos na saúde humana (JAWAID; SAPUAN; ALOTHMAN, 2017). 

Dependendo das fontes, os biopolímeros podem ser classificados com base em suas 

propriedades, origem ou metodologia de síntese (GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 

2015). Em uma classificação com base na síntese, os biopolímeros são classificados de origem 

natural e sintética (Figura 1). 
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Figura 1 – Classificação para diferentes polímeros biodegradáveis. 

 

Fonte: Adaptado de Gurunathan; Mohanty; Nayak (2015) 

 

3.2.1 Biopolímeros de origem natural 

 

3.2.1.1 Polissacarídeos 

 

 Os biopolímeros derivados de produtos de biomassa de agro-recursos são os 

polissacarídeos e as proteínas. Os polissacarídeos são os polímeros mais difundidos na natureza 

e são feitos de muitos monossacarídeos, os quais são compostos principalmente de carbono, 

oxigênio e hidrogênio (GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015). 

 Dentre os principais polissacarídeos destacam-se os amidos, que são considerados os 

mais promissores dos polímeros naturais disponíveis para a produção de materiais 

biodegradáveis, devido às suas características de possuir baixo custo, ser biodegradável, 

reciclável, renovável e possuir um comportamento termoplástico (RAMÍREZ et al., 2011; 

GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015). 

 Por outro lado, os amidos possuem algumas desvantagens, tais como alta viscosidade 

em solução, o que dificulta o seu processamento por meios convencionais, elevada absorção de 
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umidade e propriedades mecânicas relativamente pobres, causando a necessidade do uso de 

plastificantes para tornar o biopolímero adequado para aplicações (RAMÍREZ et al., 2011; 

PRACHAYAWARAKORN et al., 2013). 

 Os amidos são formados por duas moléculas diferentes, a amilose e a amilopectina, 

possuindo cerca de 70-80% de amilopectina e 20-30% de amilose, um polímero linear com alto 

peso molecular, podendo ter um elevado grau de polimerização (SOYKEABKAEW; 

THANOMSILP; SUWANTONG, 2015; GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015). As 

estruturas das macromoléculas de amilose e amilopectina podem ser observadas na Figura 2. 

 

Figura 2 – Estrutura das macromoléculas de (a) amilose e (b) amilopectina. 

 

Fonte: Gurunathan; Mohanty; Nayak (2015) 

 

 As moléculas de amido têm dois grupos funcionais principais, a hidroxila (-OH), que é 

susceptível a reações de substituição e o acetal (C-O-C). Através da reação desses grupos de 

hidroxila, podem ser obtidas modificações de várias propriedades, levando a materiais com 

diferentes propriedades (AVÉROUS, 2004). Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos 

utilizando o amido, como os de milho, mandioca e batata, para obtenção de materiais 

biopoliméricos, modificando as suas propriedades a partir de ligações com os grupos funcionais 

de hidroxila livres (RAMÍREZ et al., 2014; SALEH et al., 2017; BALAKRISHNAN et al., 

2017). 
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 Comportamentos que ocorrem durante o aquecimento dos amidos termoplásticos como 

gelatinização, fundição, temperatura de transição vítrea, cristalização, mudança de estrutura 

cristalina, expansão volumétrica, degradação molecular e movimento da água, dependem da 

relação do teor de água e amido. Com baixos teores de água, o amido apresenta um 

comportamento frágil, visto que a água tem um efeito plastificante (SOYKEABKAEW; 

THANOMSILP; SUWANTONG, 2015). 

 

3.2.1.2  Proteínas 

 

 As proteínas são macromoléculas essenciais nos sistemas biológicos e podem ser 

facilmente isoladas nos recursos naturais. A proteína de soja, a gelatina e o glúten de trigo, por 

exemplo, podem ser utilizados para a produção de biopolímeros utilizando desde técnicas como 

casting para produção de filmes plásticos a métodos como extrusão ou moldagem por 

compressão (KAISANGSRI; KERDCHOECHUEN; LAOHAKUNJIT, 2014; HONG et al., 

2015). O uso possível de polímeros à base de proteína para criar vários tipos de produtos 

moldados traz novos argumentos para considerar esses materiais como alternativa aos 

polímeros sintéticos para diferentes aplicações (GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 

2015). 

 

3.2.1.3 Produtos de microorganismos 

 

 O polihidroxialcanoato (PHA) é o biopolímero obtido a partir de produtos de 

microorganismos mais utilizado e pode ser obtido oriundo de uma ampla variedade de 

substratos, como fontes renováveis, recursos fósseis, produtos químicos, subprodutos e dióxido 

de carbono. O PHA possui uma cristalinidade relativa de 30-70% e um ponto de fusão de 50-

180 ºC  e muitos trabalhos mostram a produção de bactérias produtoras desse biopolímero em 

escala industrial, contudo o custo é muito mais elevado que os dos polímeros convencionais 

obtidos a base de petroquímicos (GUNNING et al. 2013; GURUNATHAN; MOHANTY; 

NAYAK, 2015; TORRES-TELLO et al., 2017; PARK et al., 2017). 

 

3.2.2 Polímeros biodegradáveis de origem sintética 

 

3.2.2.1 Produtos biotecnológicos 
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 Dos polímeros obtidos a partir de produtos biotecnológicos, o ácido polilático (PLA) é 

o mais pesquisado e utilizado, tendo um potencial para substituir os polímeros convencionais a 

base de combustível fóssil, porquanto possui relativamente boas propriedades mecânicas e boa 

processabilidade (ORUE et al., 2014; GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015; 

GEORGIOPOULOS et al., 2016). 

  O PLA é um poliéster termoplástico linear alifático produzido por polimerização de 

abertura de um anel de lactídeo ou por policondensação dos monômeros de ácido láctico, sendo 

o monômero obtido a partir da fermentação do milho (YU; LI, 2014). Para melhoria das 

propriedades mecânicas, como a resistência a tração e o módulo de elasticidade, podem ser 

adicionadas fibras vegetais de baixo custo que aumentam significativamente essas propriedades 

como já observado em alguns trabalhos (RAMZY et al., 2014; YU; LI, 2014; ZUCCARELLO; 

SCAFFARO, 2017). 

 

3.2.2.2 Produtos petroquímicos 

 

 Dos polímeros biodegradáveis obtidos a partir de produtos petroquímicos, destaca-se a 

policaprolactona (PCL), a qual possui um elevado alongamento na ruptura na faixa de 300 a 

1000%, em comparação a 2,5 a 6% do PLA e 31% dos biopolímeros obtidos a partir de amido 

(GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015). Contudo possuem uma limitada resistência 

à tração e à fadiga, o que leva à produção destes biopolímeros com reforços que aumentem a 

sua resistência (SARASINI et al., 2017). 

 

3.3 FIBRAS NATURAIS 

 

 As fibras naturais, as quais são renováveis, de baixo custo, completamente ou 

parcialmente recicláveis e biodegradáveis. Assim, se apresentam como uma alternativa 

suplementar e, algumas vezes, substituta às convencionais fibras de vidro, carbono e outras 

sintéticas (GEORGE; CHAE; BRESSLER, 2016; RAMESH; PALANIKUMAR; REDDY, 

2017). 

 Dentre as fibras naturais, a de origem mineral mais utilizada e pesquisada é o amianto, 

que vem sendo menos utilizado devido ao fato de ser um material perigoso (ASAD; REZAEI; 

ESLAMI, 2013; ZHAI et al., 2014), enquanto que as fibras de origem animal mais estudadas 

são a seda e a lã (YANG et al., 2015; MALAISKIENE et al., 2016). As fibras naturais vegetais 
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são extraídas a partir de plantas e são utilizadas há milhares de anos pela humanidade 

(RAMESH; PALANIKUMAR; REDDY, 2017). 

 

3.3.1 Classificação das fibras vegetais 

 

 As fibras naturais vegetais são recursos renováveis e uma nova geração de reforço 

utilizado em materiais a base de polímeros. Essas fibras são materiais renováveis, baratos, 

completamente ou parcialmente recicláveis, biodegradáveis e ecologicamente corretos. Suas 

características tais como disponibilidade, baixa densidade e preço, bem como propriedades 

mecânicas satisfatórias, fazem delas atraentes alternativas às fibras sintéticas (VIMAL et al., 

2015; RAMESH; PALANIKUMAR; REDDY, 2015). 

 As fibras vegetais podem ser agrupadas em diferentes categorias e classificadas de 

acordo com sua origem, e parte das plantas das quais derivam (RAMESH; PALANIKUMAR; 

REDDY, 2017). Na Figura 3 pode ser observada uma classificação de fibras naturais vegetais. 
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Figura 3 – Classificação de fibras naturais vegetais. 

 

Fonte: Adaptado de Ramesh; Palanikumar; Reddy (2017) 

 

3.3.2 Propriedades físicas e mecânicas das fibras naturais vegetais 

 

 O uso de fibras naturais vegetais vem aumentando significativamente devido a uma 

combinação de fatores: sustentabilidade ambiental, custo-benefício, reciclagem, propriedades 

biodegradáveis, bem como propriedades mecânicas satisfatórias (BELAADI et al., 2014). 

Propriedades físicas e mecânicas de algumas fibras naturais vegetais podem ser observadas na 

Tabela 1. 

 

 

 

 

Fibras naturais 
vegetais

Fibras de 
haste/bastão

Abacá

Banana

Linho

Cânhamo

Juta

Kenaf

Rami

Soja

Fibras de folha

Agave

Caroá

Harakeke

Henequén

Palmeira

Abacaxi

Sisal

Fibras de 
semente/fruto

Borassus

Coco

Algodão

Mafumeira

Asclepias

Casca de arroz

Fibras de caule

Cevada

Milho

Aveia

Arroz

Cana-de-
açúcar

Girassol

Trigo

Fibras de 
grama/junco

Bambu

Bagaço

Esparto

Caniço

Mamona

Alpiste

Capim-elefante

Cavalinha

Fibras de 
madeira

Madeira dura

Madeira macia
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Tabela 1 – Propriedades de algumas fibras naturais vegetais. 

Fibra Densidade 

(g/cm³) 

Alongamento 

(%) 

Limite de 

Resistência à 

Tração (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Abacá 1,5 3-10 430-760 12,0 

Abacaxi 0,8-1,6 2,4 170-1627 60-82 

Algodão 1,5-1,6 7,0-8,0 287-597 5,5-12,6 

Bambu 0,6-1,1 - 140-230 11-17 

Banana - 3 529-914 27-32 

Coco 1,2 30,0 175 4,0-6,2 

Juta 1,3 1,5-1,8 393-773 26,5 

Kenaf 1,4 1,5 930 53,0 

Linho 1,5 2,7-3,2 345-1035 27,6 

Rami 1,5 3,6-3,8 400-938 61,4-128 

Sisal 1,5 2,0-2,5 511-635 9,4-22,0 

Fonte: Adaptado de Ramesh; Palanikumar; Reddy (2017) 

 

Para otimização dessas propriedades físicas e mecânicas, muitas pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas objetivando melhorar a adesão interfacial entre a fibra e a matriz através de 

tratamentos superficiais na fibra (JAWAID; SALIT; ALOTHMAN, 2017). Várias fibras são 

estudadas, tais como a fibra de coco (DIAO et al., 2013; DONG et al., 2014; FARIAS et al., 

2017), de sisal (FIORE et al., 2016; ORUE et al., 2015), de juta (JOHNSON; KANG; AKIL, 

2016; DAS, 2017), de rami (LI et al., 2016) e de algodão (PETRUCCI et al., 2015). 

 

3.3.3 Composição química e estrutura de componentes das fibras naturais vegetais 

 

 As fibras naturais vegetais são compostas de uma forma geral por celulose, 

hemicelulose, lignina, extrativos e cinzas. Estas concentrações dependem de vários fatores, 

podendo variar de acordo com o tipo de fibra, condição de crescimento, dimensões, idade e 

localização da planta, assim como os métodos de extração e processamento (RAMESH; 

PALANIKUMAR; REDDY, 2017). As variações das composições químicas com base na 

matéria seca de algumas fibras vegetais podem ser observadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Composição química de algumas fibras naturais vegetais com base na matéria seca. 

 

Fonte: Adaptado de Ramesh; Palanikumar; Reddy (2017) 

 

 Portanto, observa-se que os três principais constituintes das fibras naturais vegetais são 

a celulose, hemicelulose e lignina. A celulose possui uma cristalinidade elevada, devido ao fato 

de possuir uma estrutura linear, o que está relacionado ao uso e eficiência das fibras naturais 

como agente de reforço. A hemicelulose é higroscópica e parcialmente solúvel em água, pois 

possui em sua estrutura grupos de hidroxila livres. A lignina, por outro lado possui uma 

estrutura mais aleatória, determinando o seu caráter hidrofóbico, o que reduz a penetração de 

água através das paredes das células (MOKHOTU; JOHN, 2015). As estruturas químicas da 

celulose, hemicelulose e lignina estão representadas na Figura 4. 
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Figura 4 – Estrutura química da (a) lignina (b) celulose e (c) hemicelulose. 

 

Fonte: Mokhothu; Jacob (2015) 

 

3.3.4 Vantagens e desvantagens 

 

 Segundo Salit (2014), é imprescindível conhecer as características das fibras naturais 

vegetais antes de utilizá-las para alguma aplicação, essas se comparadas com as fibras de vidro, 

de carbono e o Kevlar, apresentam algumas vantagens e desvantagens, as quais podem ser 

observadas na Figura 5. 

 

Figura 5 – Principais vantagens e desvantagens de fibras naturais vegetais. 

 

Fonte: Adaptado de Salit (2014) 
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3.4 CERA DE CARNAÚBA 

 

 A cera de carnaúba é um produto bastante utilizado em cosméticos, lubrificantes, 

polimentos, revestimentos de superfícies e muitas outras aplicações (MEHYAR et al., 2012; 

ANDRADE et al., 2018). Ela é obtida processando-se o pó da cera encontrado na folha da 

carnaubeira (Copernica cerifera), espécie natural do nordeste brasileiro, sendo dura e 

quebradiça, com um ponto de fusão de 82-86 ºC (RODRIGUES et al., 2014; ZHANG; 

SIMPSON; DUMONT, 2018; ANDRADE et al., 2018). 

 Esse pó forma uma camada na superfície das folhas e pode ser obtido a partir de folhas 

maduras e em plena expansão (sendo chamado “pó de palha”), as quais formam a coroa da 

carnaúba, ou folhas fechadas e jovens (“pó de olho”), que constituem a região apical da árvore. 

Esses pós são definidos respectivamente como tipo A e tipo B, de acordo com as normas 

técnicas brasileiras. A cera do tipo A, por ser das folhas apicais, que possuem uma porcentagem 

menor de clorofila, possui uma coloração que varia do branco ao amarelo claro e possuem um 

valor econômico maior que a do tipo B, que possui uma coloração cinza-esverdeada (ZHANG; 

SIMPSON; DUMONT, 2018; ANDRADE et al., 2018). 

 A cera de carnaúba possui uma estrutura lipídica complexa composta de estéres 

alifáticos, diésteres alifáticos p-bidroxicinámicos, ésteres ω-hidroxi-alifáticos e álcoois 

monohídricos, e alguns mostraram atividades antioxidante e antiprotozoária. Muitos trabalhos 

mostraram que a utilização desse componente lipídico em compósitos aumenta 

significativamente as propriedades de barreira ao vapor de água, sendo útil para reduzir a 

absorção da umidade (CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012, 2014; MEHYAR et al., 2012; 

RODRIGUES et al., 2014; ZHANG; SIMPSON; DUMONT, 2018; ANDRADE et al., 2018). 

 

3.5 BIOCOMPÓSITOS 

 

 Os biopolímeros, principalmente aqueles à base de amido, geralmente possuem 

propriedades mecânicas inferiores aos materiais poliméricos sintéticos. Uma forma de torná-

los adequados para aplicações em engenharia, melhorando suas propriedades, é reforça-los com 

fibras vegetais, as quais possuem um custo relativamente baixo, propriedades mecânicas 

satisfatórias e são oriundos de fontes renováveis (BELAADI et al., 2014). 

 Os materiais resultantes da combinação de uma matriz biopolimérica reforçada com 

fibras vegetais são conhecidos como biocompósitos. Esses podem ser descartados sem 



23 
 

prejudicar o meio ambiente e surgem como alternativa aos compósitos de matrizes poliméricas 

sintéticas que são biorecalcitrantes e possuem efeitos agressivos à saúde humana 

(GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015; JAWAID; SAPUAN; ALOTHMAN, 2017). 

 

3.5.1 Tipos de biocompósitos 

 

 Os biocompósitos podem ser classificados de acordo com o tipo de matriz utilizada, 

podendo ser, por exemplo, a base de amido, a base de polihidroxialcanoato (PHA), a base de 

ácido polilático (PLA), a base de soja, ou sintética (híbridos) (SATYANARAYANA, 

ARIZAGA, WYPYCH, 2009; GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015). 

 

3.5.1.1 Biocompósitos a base de amido 

 

 Os amidos são considerados um dos polímeros naturais mais promissores devido às suas 

caraterísticas tais como: possuir baixo custo, ser renovável, reciclável, biodegradável, e 

amplamente disponível (KAISANGSRI; KERDCHOECHUEN; LAOHAKUNJIT, 2014; 

RAMÍREZ et al., 2011). Contudo, as propriedades mecânicas desses polímeros não são tão 

boas e podem ser melhoradas utilizando como reforço fibras naturais vegetais, as quais 

melhoram significativamente a resistência à tração e o módulo de elasticidade dos 

biocompósitos (GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015). 

Vários trabalhos já foram realizados com diferentes tipos de amido como, por exemplo, 

amido de banana (PELISSARI et al., 2017), amido de milho (IBRAHIM et al., 2014; SALEH 

et al., 2017; PRABHAKAR; SHAH; SONG, 2017), fécula de batata (GUESSASMA; BASSIR; 

HEDJAZI, 2015; BALAKRISHNAN et al., 2017) e fécula de mandioca (KAEWTATIP; 

THONGMEE, 2012; PRACHAYAWARAKORN et al., 2013; ZAINUDDIN et al., 2013; 

KARGARZADEH; JOHAR; AHMAD, 2017). 

 

3.5.2 Aspectos de processamento de biocompósitos 

 

 A produção dos biocompósitos reforçados com fibras naturais vegetais é geralmente 

baseada nas tecnologias usadas para os compósitos com fibras sintéticas convencionais 

(GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015). Conforme Salit (2014), as técnicas de 

fabricação de biocompósitos mais utilizadas incluem laminação manual, moldagem por 

transferência de resina, pultrusão, extrusão e moldagem por injeção. Portanto, escolher o 
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processo de fabricação adequado para produção dos biocompósitos reforçados com fibras 

naturais vegetais é imprescindível para obter as melhores propriedades, aumentar a produção e 

reduzir seus custos (HO et al., 2012). 

 Outro método que é bastante utilizado para obtenção de materiais com finas espessuras 

é o casting, que consiste em espalhar a solução formadora do filme em uma superfície lisa e 

deixar secar. Diversas pesquisas em biocompósitos, principalmente naqueles à base de amido 

utilizaram essa técnica (ZAINUDDIN et al., 2013; IBRAHIM et al., 2014; BALAKRISHNAN 

et al., 2017; PELISSARI et al., 2017). 

 

3.5.3 Características dos biocompósitos 

 

 De acordo com Dicker et al. (2014), alguns atributos dos biocompósitos que devem ser 

considerados para as mais diversas aplicações são as suas propriedades mecânicas, 

propriedades variáveis das fibras usadas como reforço, renovabilidade, baixa utilização de 

energia e emissão de CO2, biodegradabilidade, baixo custo, alta absorção de água pelas fibras 

naturais, baixa durabilidade, não toxicidade, biocompatibilidade e degradação das fibras em 

elevadas temperaturas. 

 As variáveis que afetam as propriedades mecânicas dos biocompósitos são o tipo de 

biopolímero e fibras selecionados (propriedades físicas dos componentes individualmente), 

orientação e fração volumétrica da fibra utilizada e a adesão interfacial entre a fibra e a matriz 

(JAWAID; SALIT; ALOTHMAN, 2017). 

 Para melhorar a adesão interfacial entre a fibra e a matriz podem ser realizados alguns 

tratamentos superficiais, os quais podem ser químicos, como os alcalinos com NaOH; 

biológicos, utilizando enzimas e fungos; físicos, como tratamentos térmicos; e físico-químicos, 

como tratamento com plasma (JAWAID; SALIT; ALOTHMAN, 2017). Farias et al. (2017) 

realizaram um tratamento com plasma em fibras de coco, a fim de retirar o componente lignina. 

Observou-se um aumento na ancoragem mecânica através da deformação induzida na superfície 

da fibra. 

 

3.5.4 Aplicações 

 

 Baseado nos atributos, as aplicações dos biocompósitos podem ser definidas. Eles são 

frequentemente utilizados em indústrias como a automobilística (KORONIS; SILVA; 
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FONTUL, 2013) e de construção civil (DITTENBER; GANGARAO, 2012) e possuem um 

grande potencial pois geram impactos ambientais positivos. 

 Os produtos de vida curta, tais como talheres e embalagens de plástico são produzidos 

a partir de polímeros bases como polietileno, poliestireno, polipropileno e o cloreto de 

polivinila, causando vária preocupações ambientais devido a sua não biodegradabilidade. Os 

biocompósitos surgem como uma alternativa e solução para este problema (RAMÍREZ et al., 

2011; DICKER et al., 2014). 

 Biocompósitos que possuem a característica de serem biocompatíveis podem ser 

utilizados em aplicações biomédicas. A celulose proveniente de bactérias tem sido incorporada 

em uma matriz de PLA com sucesso e utilizado em aplicações biomédicas (QUERO et al., 

2010). 
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4 ESTADO DA ARTE 

 

 A preocupação dos líderes mundiais com o desenvolvimento sustentável, tendo em vista 

o aumento na produção dos resíduos sólidos, emissões de gases de efeito estufa, bem como o 

esgotamento de recursos têm levado ao aumento no número de pesquisas e aplicações de 

materiais biodegradáveis. Dentre esses, os biocompósitos com matriz biopolimérica reforçados 

com fibras vegetais têm se destacado devido às suas características como baixo custo, 

biodegradabilidade e o fato de ser um recurso renovável (NARKCHAMNAN; 

SAKDARONNARONG, 2013; GURUNATHAN; MOHANTY; NAYAK, 2015). 

 Pelissari et al. (2017) produziram nanocompósitos com matriz de amido de banana 

reforçados com nanofibras de casca de banana através do método casting e observaram que a 

adição das nanofibras aumentou o limite de resistência, o módulo de elasticidade, a resistência 

à água, a opacidade, a cristalinidade e a estabilidade térmica. Essa melhoria foi atribuída à 

similaridade química entre a matriz e o reforço, permitindo entre eles ligações de hidrogênio. 

Os autores afirmam que os biocompósitos produzidos encontram aplicações na indústria de 

embalagens devido à sua biocompatibilidade, biodegradabilidade e não-toxicidade. 

 Zhang et al. (2017) verificaram que após um tratamento de oxidação de uma matriz de 

amido de milho houve um amento de 69% do limite de resistência à tração em relação ao amido 

nativo, o que ocorreu possivelmente devido à formação de novas ligações de hidrogênio, 

reveladas através de um ensaio de infravermelho, e um aumento na cristalinidade relativa. 

 Ibrahim et al. (2014) observaram que biocompósitos com matriz de amido de milho 

reforçados com fibras de tamareira e de linho, quando reforçados com elevados percentuais 

apresentavam elevado número de vazios, visto que a matriz não era suficiente para revestir 

todas as superfícies das fibras. Os autores observaram três tipos de mecanismo de falha: fratura 

da fibra, falha na matriz e falha na interface fibra-matriz. Quanto às propriedades mecânicas, 

houve um aumento no limite de resistência, de 3,8 MPa a 32,7 MPa, e módulo de elasticidade, 

de 0,4 GPa a 2,8 GPa, dos biocompósitos reforçados com 50% de fibra de tamareira em relação 

à matriz de amido de milho. 

 Saleh et al. (2017) desenvolveram biocompósitos de amido de milho reforçados com 

fibra de tamareira, a qual tinha um comprimento de 20 mm a 30 mm e percentuais de 20%, 50% 

e 70%. Observaram que os biocompósitos com um teor de 50% de fibra tiveram uma maior 

resistência à flexão e à fadiga em relação aos outros. 

 Polat et al. (2013) estudaram os efeitos da adição de casca de milho, caulinita e cera de 

abelha em matrizes de amido de milho, visando a produção de formas, observando um aumento 
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na resistência à água, assim como nas propriedades de tensão e de flexão com a adição da casca 

de milho. A adição de cera de abelha e caulinita, apesar de reduzirem a resistência à água, 

aumentam a espessura das formas e diminui a resistência à tensão e flexão. 

 Campos et al. (2011) produziram biocompósitos com matriz de amido de milho, 

reforçados com fibras de sisal com quatro tratamentos: fibra lavada com água, lavada com 

cicloexano/etanol, tratamento alcalino (NaOH) e tratamento com peróxido alcalino 

(branqueamento). Os autores observaram que os biocompósitos com a fibra branqueada 

apresentaram os melhores resultados de resistência à tração, de 145% em relação à matriz, bem 

como de estabilidade térmica. 

 Prabhakar, Shah e Song (2017) estudaram biocompósitos com matriz de amido de 

milho, reforçados com fibra de linho, produzidos a partir de termoformagem a uma temperatura 

de 160 ºC, com uma pressão de 7MPa durante 30 minutos. Foi adicionado polifosfato de amônia 

em diferentes concentrações (3%, 6% e 9%), o qual foi responsável por melhorar a estabilidade 

térmica e resistência à chama, contudo comprometendo as propriedades mecânicas. 

 Balakrishnan et al. (2017) desenvolveram biocompósitos com uma matriz de fécula de 

batata reforçados com nanofibra de folha de abacaxizeiro (1%, 2%, 3% e 4%) através do método 

casting utilizando uma temperatura de secagem de 50 ºC durante 12 horas. Os autores 

estudaram a morfologia e as características de transporte, concluindo que houve realmente a 

formação de nanofibras de folha de abacaxizeiro e houve uma diminuição no coeficiente de 

difusão com o aumento do percentual do reforço. 

 Gilfillan, Moghaddam e Doherty (2014) observaram que a adição de nanofibras de 

bagaço de cana-de-açúcar, com diâmetro aproximado de 26,5 nm, a uma matriz de fécula de 

batata reduziu a umidade absorvida e dobrou o limite de resistência à tração e triplicou o módulo 

de eslasticidade. Entretanto para os biocompósitos com um percentual de reforço maior que 

10% houve uma redução da resistência, o que pode ser causado pela aglomeração e 

entrelaçamento das nanofibras de bagaço de cana-de-açúcar na matriz. 

 Morán, Vázquez e Cyras (2013) produziram biocompósitos com matriz de fécula de 

batata e nanofibras de sisal (com 2%, 5%, 10% e 20%) e verificaram que com o aumento do 

percentual houve um aumento no módulo de eslasticidade e limite de resistência à tração, assim 

como uma redução no alongamento na ruptura. Os biocompósitos com percentual de nanofibras 

de 5% acima mostraram uma redução no ângulo de contato, devido ao fato de estas serem 

menos hidrofílicas que as matrizes de fécula de batata. 

 Gilfillan et al. (2012) prepararam e caracterizaram biocompósitos com matriz de fécula 

de batata reforçados com fibras de bagaço de cana-de-açúcar (5%, 10% e 20%). Os autores 
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observaram um maior limite de resistência e módulo de elasticidade com um reforço de 5%, 

havendo uma redução dessas propriedades com maiores percentuais de reforço. Houve uma 

redução da umidade absorvida com o aumento do percentual das fibras, possivelmente devido 

ao aumento da cristalinidade relativa. 

  Zainuddin et al. (2013) desenvolveram biocompósitos de fécula de mandioca 

reforçados com fibras e nanofibras de kenaf (2, 4 ,6, 8 e 10%), as quais foram submetidas a um 

tratamento alcalino e branqueamento. Os resultados mostraram os maiores valores no limite de 

resistência assim como no módulo de elasticidade para as fibras submetidas aos tratamentos 

superficiais. Os autores também observaram um aumento na cristalinidade relativa para os 

biocompósitos com as fibras tratadas, tendo uma cristalinidade relativa de 60,8% para a não 

tratada, 68,2% para a fibra com tratamento alcalino e 72,8% para a fibra com tratamento de 

branqueamento. 

 Narkchamnan e Sakdaronnarong (2013) produziram biocompósitos de fécula de 

mandioca com palha de arroz com 15% de reforço, por meio de termoformagem, com uma 

temperatura de 210 ºC durante 3 minutos. Observou-se um aumento significativo no módulo e 

resistência à flexão, assim como na resistência à água dos biocompósitos com a adição da palha 

de arroz. 

 Kaisangsri, Kerdchoechuen e Laohakunjit (2014) estudaram as propriedades mecânicas 

e a resistência à água de biocompósitos feitos com fécula de mandioca, fibra de kraft e um óleo 

vegetal. Os autores observaram uma melhoria nas propriedades de flexão e compressão com o 

aumento do percentual de fibras. A adição do óleo vegetal melhorou a resistência à água. 

 Edhirej et al. (2017) produziram biocompósitos de fécula de mandioca reforçados com 

bagaço de mandioca e palmeira pelo método casting. Foram estudadas as propriedades físicas, 

térmicas e estruturais. A adição das fibras vegetais melhorou significativamente as propriedades 

físicas dos biocompósitos reduzindo a absorção de água, o teor de umidade e a solubilidade em 

água. Houve também um aumento na cristalinidade com um valor máximo de 47%, o que 

resultou em um aumento das propriedades mecânicas. Em relação às propriedades térmicas, 

houve uma redução na temperatura de degradação com a adição das fibras, visto que estas 

possuem uma baixa temperatura de degradação. 

 Mello e Mali (2014) produziram biocompósitos com matriz de fécula de mandioca, 

reforçados com bagaço de malte. Os autores tinham o objetivo de produzir bandejas 

biodegradáveis para substituir as de polímeros sintéticos. As formas produzidas tiveram uma 

boa aparência, expansão adequada e uma expansão homogênea do bagaço de malte na matriz 
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biopolimérica. Os biocompósitos com 10% de bagaço de malte apresentaram uma redução 

significativa na higroscopicidade, mas para percentuais menores e maiores não houve variação. 

 Raabe et al. (2015) produziram tiras de 3 mm de biocompósitos por meio de extrusão. 

A matriz era de féula de mandioca e o reforço de fibra de eucalipto (5% e 10%) e nanopartículas 

de sílica depositadas na superfície. O aumento no percentual das fibras de eucalipto melhorou 

a resistência mecânica e à umidade dos biocompósitos. As fibras modificadas superficialmente 

com sílica melhoraram a resistência em relação às fibras não tratadas. 

 Marengo, Vercelheze e Mali (2013) desenvolveram bandejas biodegradáveis com 

matriz de fécula de mandioca utilizando a técnica de termoformagem, com três reforços 

diferentes: bagaço de cana-de-açúcar, fibra de coco e farelo de soja. As bandejas produzidas 

tinham uma boa aparência e manuseabilidade adequadas para uso comercial e produção em 

escala piloto. As propriedades dos materiais produzidos foram diferentes para os três tipos de 

reforço. As amostras produzidas com farelo de soja foram as com maior densidade e espessura 

e maior umidade de equilíbrio sob umidade relativa de 60%. O material com bagaço de cana-

de-açúcar foi o que apresentou a menor densidade e resistência, assim como a maior absorção 

de umidade. As amostras produzidas com fibra de coco foram as que apresentaram a maior 

resistência mecânica sob umidade relativa de 33% e 60%. 

 Na Tabela 3 pode ser observado um resumo das informações desses trabalhos com 

relação ao tipo de matriz, reforço de fibras vegetais, plastificante, processo de fabricação e 

método de condicionamento, como temperatura, umidade relativa (UR) e tempo de 

conservação. 
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Tabela 3 – Informações referentes à matriz, reforço, plastificante, processo de fabricação e método de condicionamento de diferentes biocompósitos. 

Matriz Reforço Plastificante 
Processo de 

fabricação 

Método de 

conservação 
Referências 

Amido de 

banana 
Casca de banana1 Glicerol1 Casting1 25 ºC, UR de 58 %, 

48h1 
1Pelissari et al. (2017) 

Amido de 

milho 

Sisal2, tamareira3, 4, 

linho3, casca de milho5, 

sisal6, linho7 

Glicerol2, 3, 4, 6, 7, 

glicol2, glioxal5 

Termoformagem2, 3, 4, 

5, 6, 7 

27 ºC, UR de 60%, 

24h2; 25 ºC, UR de 

50%, 7 dias5 

2Zhang et al. (2017); 3Ibrahim 

et al. (2014); 4Saleh et al. 

(2017); 5Polat et al. (2013); 
6Campos et al. (2011); 

7Prabhakar; Shah; Song (2017) 

Fécula de 

batata 

Folha de abacaxizeiro8, 

bagaço de cana-de-

açúcar9, 11, sisal10 

Glicerol8, 9, 10, 11 
Casting8, 9, 10, 

termoformagem9, 11 

23 ºC, UR de 58%9; 

UR de 75%, 48h10; 

UR de 23% a 98%, 10 

a 14 dias11 

8Balakrishnan et al. (2017); 
9Gilfillan; Moghaddam; 

Doherty (2014); 10Morán; 

Vázquez; Cyras (2013); 
11Gilfillan et al. (2012) 

Fécula de 

mandioca 

Kenaf12, palha de arroz13, 

kraft14, bagaço de 

mandioca15, palmeira15, 

bagaço de malte16, 

eucalipto17, coco18, 

bagaço de cana-de-

açúcar18, farelo de soja18 

Glicerol12,17, 

sorbitol12, 

frutose15,  

Casting12, 15, 

termoformagem13, 14, 

16, 18, extrusão17 

UR de 30%, 23 ºC12; 

25 ºC, UR de 75%, 

24h14; 25 ºC, UR de 

60%, 14 dias15; 25 ºC, 

58%, 4 dias16; 25 ºC, 

UR de 58%, 7 dias18 

12Zainuddin et al. (2013); 
13Narkchamnan; 

Sakdaronnarong (2013); 
14Kaisangsri; Kerdchoechuen; 

Laohakunjit (2014); 15Edhirej 

et al. (2017); 16Mello; Mali 

(2014); 17Raabe et al. (2015); 
18Marengo; Vercelheze; Mali 

(2013) 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 MATERIAIS 

  

Foram utilizados na composição dos biocompósitos fécula de mandioca (Primícias do 

Brasil, Macaíba, Brasil), cera de carnaúba tipo I (Agrocera, Russas, Brasil), fibra de sisal 

(Sisaltec, Natal, Brasil) e glicerol (Dinâmica Química Contemporânea, São Paulo, Brasil). 

 

5.2 MÉTODOS 

  

5.2.1 Planejamento experimental 

  

 Foi utilizado um planejamento central composto 2³, de face centrada, com 3 repetições 

no ponto central, resultando em 17 experimentos, a fim de obter um modelo de segunda ordem. 

As variáveis independentes utilizadas foram, os percentuais de fibra de sisal (FS), cera de 

carnaúba (CC) e glicerol (G). Enquanto as variáveis dependentes avaliadas foram limite de 

resistência a tração (LRT), módulo de elasticidade (ME), alongamento na ruptura (Al), 

densidade (Den) e umidade absorvida (UA). O planejamento experimental com valores reais e 

codificados podem ser observados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Matriz do planejamento central composto com valores reais e codificados com fibra de sisal (X1 e FS), 

cera de carnaúba (X2 e CC) e glicerol (X3 e G). 

 
Fonte: Autoria prória (2019) 

 

Ensaio 

Valores codificados Valores reais 

X1 X2 X3 FS (%) CC (%) G (%) 

1 -1 -1 -1 0 0 10 

2 +1 -1 -1 15 0 10 

3 -1 +1 -1 0 20 10 

4 +1 +1 -1 15 20 10 

5 -1 -1 +1 0 0 30 

6 +1 -1 +1 15 0 30 

7 -1 +1 +1 0 20 30 

8 +1 +1 +1 15 20 30 

9 0 0 -1 7,5 10 10 

10 0 0 +1 7,5 10 30 

11 0 -1 0 7,5 0 20 

12 0 +1 0 7,5 20 20 

13 -1 0 0 0 10 20 

14 +1 0 0 15 10 20 

15 0 0 0 7,5 10 20 

16 0 0 0 7,5 10 20 

17 0 0 0 7,5 10 20 
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5.2.2 Preparação dos biocompósitos 

 

Os biocompósitos foram produzidos pelo método casting utilizando 10% de massa seca. 

Os materiais foram pesados em uma balança analítica de precisão digital (AY220 da Marte) 

com resolução de 0,0001g do Laboratório de Processos Químicos da UFERSA. As massas 

foram determinadas após preparações com diferentes composições, a fim de que os 

biocompósitos ficassem com uma estrutura íntegra e fosse possível a realização dos ensaios. A 

fécula de mandioca, juntamente com o glicerol e a água destilada foram misturadas sob agitação 

constante por um homogeneizador mecânico TE-099 da Tecnal, por aproximadamente 30 min 

em um banho térmico, a uma temperatura de aproximadamente 90 °C, até a completa 

gelatinização da fécula. Para os biocompósitos, a fibra de sisal com comprimento de 

aproximadamente 20 mm foi adicionada a essa mistura inicialmente de forma aleatória e 

descontínua, visto que adicionada no início há uma melhor dispersão e um melhor revestimento 

pela matriz, enquanto a cera de carnaúba foi adicionada após a gelatinização e mantida sob 

agitação constante até a homogeneização completa. 

 Em seguida, as misturas foram postas em bandejas (200 mm x 300 mm) e encaminhadas 

para secagem em uma estufa com renovação de ar (TE-394/1 da TECNAL) do Laboratório de 

Análise Química da UFERSA a uma temperatura de 50 °C durante 60 horas. 

 

5.2.3 Condicionamento e absorção de umidade 

 

Após a secagem, as placas dos biocompósitos com tamanhos de 200 mm x 300 mm 

foram retiradas das bandejas e obtidos os corpos de prova com dimensões de 100 mm x 20 mm, 

dos quais alguns podem ser observados na Figura 6. 

Os corpos de prova foram condicionados até obtenção de massa constante antes da 

caracterização em um recipiente hermeticamente fechado a 23-27 ºC e umidade relativa de 

75±2%, mantida utilizando uma solução saturada de cloreto de sódio (NaCl), preparada 

seguindo a norma ASTM E104. As amostras foram pesadas diariamente, a fim de obter a 

absorção de umidade até massa constante. A umidade absorvida (UA) foi calculada utilizando 

a Equação 1: 

 

𝑈𝐴 (%) = (
𝑀𝑓−𝑀𝑖

𝑀𝑖
) × 100              (1) 
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 Onde Mi e Mf são, respectivamente, as massas das amostras quando obtidas e após a 

massa ficar constante. 

 

Figura 6 – Corpos de prova dos biocompósitos 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 15. 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

5.2.4 Medição da espessura dos biocompósitos 

  

As espessuras dos corpos de prova foram medidas em cinco pontos aleatórios com um 

micrômetro analógico da EDA com resolução de 0,01 mm. As médias desses valores foram 

utilizadas para determinação da densidade aparente e das propriedades mecânicas de cada corpo 

de prova. 

 

5.2.5 Cálculo da densidade aparente 

  

Dos corpos de prova, cinco foram pesados em uma balança analítica de precisão digital 

(AY220 da Marte) com resolução de 0,0001g do Laboratório de Processos Químicos da 

UFERSA e foi calculada a densidade aparente (g/cm³), segundo a norma ASTM D792, por 

meio da razão entre massa e volume, o qual foi calculado com as dimensões do corpo de prova, 

comprimento e largura de 100 mm x 20 mm e espessura medida. 

 

70 mm 

15 mm 

15 mm 
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5.2.6 Difração de Raios-X (DRX) 

 

 A difração de raios-X foi realizada utilizando um difratômetro da Shimadzu, modelo 

XRD-6000 do Laboratório de difração de raios-X da UFERSA, com radiação monocromática 

CuKα (λ = 1.5418Å), com os seguintes parâmetros de 40keV e 30mA para determinar a 

cristalinidade dos materiais. As análises foram realizadas com um ângulo 2θ de 10-60º 

velocidade de varredura de 2º/min. 

 A cristalinidade relativa dos biocompósitos foi calculada com base na Equação 2 

(RAMÍREZ et al., 2014), no cálculo da deconvolução das áreas cristalina e amorfa com auxílio 

do programa OriginPro 8: 

 

𝐶𝑅 =
𝐴𝐶

𝐴𝐶+𝐴𝐴
                (2) 

 

 Onde CR é a cristalinidade relativa, AC é a área cristalina e AA é a área amorfa nos 

difratogramas de raios-X obtidos. 

 

5.2.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 A morfologia das superfícies de fratura dos biocompósitos foi analisada por meio de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), após a realização dos ensaios de tração. A 

amostras foram fixadas em um suporte metálico com fita de carbono e, em seguida, metalizadas 

com uma fina camada de ouro para análise microscópica em um microscópio modelo VEGA 3 

da Tescan do Laboratório de Microscopia Eletrônica (CPVSA) da UFERSA, utilizando uma 

voltagem de 10kV. As imagens foram obtidas por eletrosecundário, com ampliações de 500x, 

e distâncias de trabalho de aproximadamente 15 mm e 29 mm. 

 

5.2.8 Ensaio Mecânico 

 

Os corpos de prova com as dimensões já citadas foram ensaiados para obtenção das 

propriedades mecânicas (limite de resistência a tração, módulo de elasticidade e alongamento 

na ruptura) de acordo com a norma ASTM D3039M em uma máquina universal de ensaios (DL 

10000 da EMIC) do Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFERSA, com uma célula de carga 

de 5kN a uma temperatura de 23 °C e umidade relativa de 75%, com uma velocidade de ensaio 
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de 5 mm/min. O comprimento utilizado foi de 70 mm e as seções presas nas garras tinham um 

comprimento de 15 mm, conforme pode ser observado na Figura 6. Cinco corpos de prova 

foram ensaiados para cada ensaio do planejamento central composto. 

 

5.2.9 Análise Estatística 

Os dados obtidos através do planejamento experimental foram analisados utilizando o 

software Statistica® 12.5 (StatSoft, Inc., USA). Foi realizada uma análise de variância 

(ANOVA) e o teste F para verificar se os modelos eram estatisticamente significativos com p 

< 0,05. Para os modelos em que o Fcalculado foi superior ao Ftabelado e R² ≥ 0,75, foram geradas as 

superfícies de resposta. Durante a realização dos ajustes nos modelos alguns efeitos foram 

ignorados. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

 

 Na Figura 7 podem ser observados os difratogramas dos biocompósitos 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 

15. 

 

Figura 7 – Difratogramas de raios-X dos biocompósitos 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 15. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 Observa-se que os difratogramas dos biocompósitos que contém fibra de sisal, 

mostraram um pico de difração principal 2θ de 22,4º, correspondendo ao plano cristalográfico 

(002), que é associado com a celulose presente nessas fibras. Este pico não é observado nas 

amostras 1 e 5, as quais não contém fibra de sisal. O difratograma do biocompósito 3, que 

contém cera de carnaúba, assim como aqueles que contém esse componente revelou dois picos 

de difração principais 2θ de 21,6º e 23,8º, os quais também foram observados por Villalobos-

Hernández e Muller-Goymann (2006). 

 Na Tabela 5 observa-se a cristalinidade relativa desses biocompósitos. 

 

 

22,4º 

21,6º 
23,8º 
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Tabela 5 – Cristalinidade relativa dos biocompósitos 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 15. 

Ensaio 
Composição 

CR (%) 
FS (%) CC (%) G (%) 

1 0 0 10 39,12 

2 15 0 10 45,46 

3 0 20 10 46,52 

4 15 20 10 56,36 

5 0 0 30 24,63 

9 7,5 10 10 51,74 

15 7,5 10 20 35,17 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 Um aumento no percentual da fibra de sisal proporciona um aumento na cristalinidade 

do material, bem como com a adição da cera de carnaúba. Isso é devido a presença da celulose, 

a qual está presente nas fibras lignocelulósicas, e foi também observado em outros estudos 

(ZAINUDDIN et al., 2013; RAMÍREZ et al., 2014). Enquanto que um aumento no percentual 

de glicerol reduz a cristalinidade relativa, visto que o glicerol interage com a matriz 

biopolimérica, aumentando o espaço entre as cadeias o que reduz a cristalinidade 

(CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012). 

 De acordo com Ramírez et al. (2014) há uma correlação entre a cristalinidade relativa e 

as propriedades mecânicas, sendo que com o aumento da cristalinidade relativa geralmente 

ocorre um aumento no limite de resistência à tração e no módulo de elasticidade, assim como 

uma redução no alongamento na ruptura. Esse comportamento também foi observado no 

presente trabalho. 

 

6.2 VALORES MÉDIOS DAS RESPOSTAS OBTIDAS 

 

Na Tabela 6 podem ser observados os valores médios das variáveis dependentes 

avaliadas: limite de resistência à tração (LRT), módulo de elasticidade (ME), alongamento na 

ruptura (Al), densidade (Den), umidade absorvida (UA) e espessura (Esp). 
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Tabela 6 – Valores médios do limite de resistência à tração (LRT), módulo de elasticidade (ME), alongamento na 

ruptura (Al), densidade (Den), umidade absorvida (UA) e espessura (Esp). 

Ensaio X1 X2 X3 LRT 

(MPa) 

ME 

(Mpa) 

Al (%) Den 

(g/cm³) 

UA 

(%) 

Esp 

(mm) 

1 -1 -1 -1 3,742 92,572 22,766 1,247 17,065 1,245 

2 +1 -1 -1 11,219 235,632 6,722 0,900 16,401 1,657 

3 -1 +1 -1 2,616 98,289 3,784 1,087 13,754 1,452 

4 +1 +1 -1 4,915 120,015 5,258 0,677 13,519 2,154 

5 -1 -1 +1 0,859 4,165 16,128 1,365 25,035 0,900 

6 +1 -1 +1 2,139 55,576 5,264 0,790 20,183 1,480 

7 -1 +1 +1 0,615 8,080 6,700 1,291 19,386 1,043 

8 +1 +1 +1 1,096 40,725 2,965 0,771 15,828 1,852 

9 0 0 -1 6,564 169,031 5,211 1,180 15,982 1,383 

10 0 0 +1 1,372 43,759 4,021 1,329 22,630 1,184 

11 0 -1 0 4,015 85,301 7,098 1,188 22,130 1,233 

12 0 +1 0 2,599 76,915 3,928 1,157 17,309 1,234 

13 -1 0 0 0,876 11,574 5,115 1,281 20,904 0,925 

14 +1 0 0 3,572 82,019 5,835 0,836 19,195 1,727 

15 0 0 0 2,829 71,775 5,293 0,973 19,754 1,481 

16 0 0 0 3,935 91,307 6,317 1,099 20,393 1,365 

17 0 0 0 3,951 98,131 5,530 1,182 19,831 1,186 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 Quanto ao LRT, pode-se observar que o maior valor médio foi de 11,219 MPa, relativo 

ao biocompósito com 15% de fibra de sisal e 10% de glicerol, enquanto o menor valor foi de 

0,615 MPa do biocompósito com 20% de cera de carnaúba e 30% de glicerol. O maior valor 

médio foi obtido pelo material reforçado com fibra de sisal, devido à boa interação entre esta e 

a matriz, assim como devido ao fato de a fibra e sisal ter uma elevada resistência (RAMÍREZ 

et al., 2011; ZAINUDDIN et al., 2013). O menor valor para o biocompósito com os maiores 

percentuais de cera de carnaúba e glicerol, deve-se possivelmente ao fato de a cera de carnaúba 

ser hidrofóbica e não ter uma boa interação com a fibra e a matriz, assim como o glicerol deixar 

a matriz menos resistente devido ao seu efeito plastificante (CHIUMARELLI; HUBINGER, 

2012; MUSCAT et al., 2014; SANYANG et al., 2015). 

Relacionado a outros trabalhos de biocompósitos com matriz de fécula de mandioca, o 

valor máximo é próximo ou maior aos encontrados, sendo valores máximos de 

aproximadamente 11 MPa (RAMÍREZ et al., 2011), 1,2 MPa (KAEWTATIP; THONGMEE, 

2012), 4 MPa (KARGARZADEH; JOHAR; AHMAD, 2017), 8 MPa (ZAINUDDIN et al., 

2013) e 4 MPa (PRACHAYAWARAKORN et al., 2013). Contudo, o valor chega a ser oito 

vezes menor que compósitos com matrizes sintéticas reforçados com fibras vegetais. Ansari et 

al. (2017) produziram um compósito com matriz de polipropileno reforçado com fibra de 
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madeira e conseguiram um LRT de até 55 MPa. Um compósito de polibutileno succinado 

reforçado com seda obteve um LRT de aproximadamente 60 MPa (CHEN et al., 2017). Das 

(2017) desenvolveu um compósito com matriz de resina de poliéster reforçado com fibra de 

juta e resíduos de papel e obteve um LRT superior a 80 MPa. Zhai et al. (2014) produziram um 

compósito de polipropileno reforçado com asbesto e obtiveram LRT de até 42 MPa. 

 Com relação ao ME, o maior valor médio também foi para o biocompósito com 15% de 

fibra de sisal e 10% de glicerol, sendo de 235,632 MPa; enquanto o menor valor foi para o 

biocompósito com 30% de glicerol sem adição de fibra de sisal e cera de carnaúba. Os motivos 

para esses valores se apresentarem dessa forma são os mesmos explicados para o LRT. Em 

comparação a trabalhos de biocompósitos com matriz de fécula de mandioca, o comportamento 

foi semelhante ao do LRT, sendo encontrado valores máximos para o ME de aproximadamente 

350 MPa (RAMÍREZ et al., 2011), 45 MPa (KARGARZADEH; JOHAR; AHMAD, 2017), 

300 MPa (ZAINUDDIN et al., 2013) e 40 MPa (PRACHAYAWARAKORN et al., 2013). De 

igual modo, os valores de ME encontrados nos compósitos com matrizes poliméricas sintéticas 

foram maiores, como no LRT. Os valores para compósitos de matrizes sintéticas podem chegar 

até 6 GPa (ANSARI et al., 2017), 1 GPa (CHEN et al., 2017), 3,5 GPa (DAS, 2017) e 2,7 GPa 

(ZHAI et al., 2014). 

 O Al teve como valor máximo 22,766% para o biocompósito com 10% de glicerol sem 

adição de fibra de sisal e cera de carnaúba, enquanto o menor valor médio foi de 2,965% para 

o biocompósito com 15% de fibra de sisal, 20% de cera de carnaúba e 30% de glicerol. O valor 

mínimo para o biocompósito com as maiores concentrações de fibra de sisal e cera de carnaúba 

deve-se ao efeito antiplastificante desta ao baixo valor de alongamento na ruptura daquela 

(CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012; MUSCAT et al., 2014). 

Em relação a outros trabalhos de biocompósitos com matrizes de fécula de mandioca 

reforçados com fibras vegetais, o Al foi menor tanto para o valor máximo como para o valor 

mínimo. Os valores máximo e mínimo de Al encontrados em outros trabalhos foram, 

respectivamente, de 210% e 10% (RAMÍREZ et al., 2011), 35% e 10% (KAEWTATIP; 

THONGMEE, 2012), 80% e 10% (KARGARZADEH; JOHAR; AHMAD, 2017), 110% e 20% 

(PRACHAYAWARAKORN et al., 2013). Os valores máximo e mínimo do Al para os 

compósitos de matrizes poliméricas sintéticas reforçados com fibras vegetais são, 

respectivamente, de 5,5% e 3,3% (ANSARI et al., 2017), 20% e 10% (CHEN et al., 2017), 

550% e 10% (ZHAI et al., 2014). 

 O valor máximo para a Den foi de 1,365 g/cm3 para o biocompósito com 30% de glicerol 

sem adição de fibra de sisal e cera de carnaúba, o qual teve também o menor valor médio de 
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Esp (0,900 mm) enquanto o valor mínimo foi 0,677 g/cm3 para o biocompósito com 15% de 

fibra de sisal, 20% de cera de carnaúba e 10% de glicerol, que apresentou o maior valor médio 

de Esp (2,154 mm). A densidade da cera de carnaúba é de 0,999 g/cm3 e a da fibra de sisal é de 

1,5 g/cm3, portanto a redução na densidade não é devido à densidade desses componentes, visto 

que a matriz possui uma densidade de 1,247 g/cm3 e 1,265 g/cm3, para 10% e 30% de gicerol, 

respectivamente. O menor valor de densidade e maior valor de espessura para o material com 

maiores concentrações de fibra de sisal e cera de carnaúba deve-se à formação de vazios e 

aglomerados na matriz, visto que há um grande percentual de reforço, o qual não permite um 

revestimento completo pela matriz (MUSCAT et al., 2014; EDHIREJ et al., 2017; SALEH et 

al., 2017). 

Trabalhos de biocompósitos com matrizes de fécula de mandioca reforçados com fibras 

vegetais apresentaram valores máximos de Den de aproximadamente 0,15 g/cm3 

(KAISANGSRI; KERDCHOECHUEN; LAOHAKUNJIT, 2012), 1,73 g/cm3 (EDHIREJ et al., 

2017) e 0,450 g/cm3 (MELO; MALI, 2014). 

 Em relação à UA, o maior valor médio obtido foi de 25,035% para o biocompósito com 

30% de glicerol sem adição de fibra de sisal e cera de carnaúba, devido à característica 

hidrofílica do glicerol e este aumentar a distância intermolecular permitindo uma maior 

absorção de umidade. Enquanto o menor valor médio foi de 13,519% para o biocompósito com 

15% de fibra de sisal, 20% de cera de carnaúba e 10% de glicerol. Isso deve-se possivelmente 

à baixa concentração de glicerol, reduzindo a distância entre as cadeias poliméricas 

(CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012; SANYANG et al., 2015); a elevada concentração de 

fibra, a qual é menos hidrofílica que a matriz (RAMÍREZ et al., 2011; KAEWTATIP; 

THONGMEE, 2012; PRACHAYAWARAKORN et al., 2013); bem como a elevada 

concentração de cera de carnaúba, que possui uma característica hidrofóbica que melhora as 

propriedades de barreira e reduz a absorção de umidade (CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012; 

MEHYAR et al., 2012). 

Ramírez et al. (2011) observaram um valor máximo de UA de 15,63% (matriz) e 

mínimo de 14,10% (com 30% de reforço) em biocompósitos condicionados a uma umidade 

relativa de 75 ± 2% e uma temperatura de 23 ± 2ºC. Asfori et al. (2018) desenvolveram 

biocompósitos com matriz de fécula de mandioca reforçados com fibra de jacinto de água e 

observaram um valor de UA máximo de 50% para os biocompósitos com 10% de reforço sob 

uma umidade relativa de 99% à 25ºC. Edhirej et al. (2017) produziram um biocompósito com 

matriz de fécula de mandioca reforçado com fibra de palmeira e bagaço de mandioca e 
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verificaram um valor máximo de UA de 10,96% (matriz) e mínimo de 10,24% (8% de fibra de 

palmeira e 6% de bagaço de mandioca). 

 

6.3 COEFICIENTES DE REGRESSÃO E DETERMINAÇÃO DO MODELO E TESTE F 

 

Os coeficientes de regressão, assim como o R², Rajustado, Fcalculado e Ftabelado para as 

respostas podem ser observados na Tabela 7. Os coeficientes omitidos foram ignorados para 

um melhor ajuste do modelo. 

 

Tabela 7 – Coeficientes de regressão do modelo, coeficientes de determinação e teste F para Limite de Resistência 

à Tração (LRT), Módulo de Elasticidade (ME), Alongamento na Ruptura (Al), Densidade (Den), Umidade 

Absorvida (UA) e Espessura. 

Fator 

 Respostas 

LRT (MPa) ME (Mpa) Al (%) Den (g/cm³) UA (%) Esp (mm) 

Intercepto 8,882* 247,634* 21,789* 1,202* 8,298* 1,561 

FS 0,793* 17,503* -1,264* 0,016 0,103 -0,013 

FS x FS -0,016** -0,548* 0,032 -0,002* - 0,003** 

CC -0,180* -2,015 -1,243* -0,012** 0,107 0,025* 

CC x CC - - 0,018 - -0,011* - 

G -0,550* -17,371* -0,196 0,005 1,013* -0,051 

G x G 0,009** 0,288* - - -0,015* 0,001 

FS x CC -0,010* -0,234* 0,041* - - - 

FS x G -0,013* -0,135 - -0,001 -0,013* 0,001** 

CC x G 0,008* 0,124** 0,011 0,0003 -0,005** -0,001** 

R² 0,962 0,959 0,855 0,909 0,967 0,928 

Rajustado 0,923 0,919 0,742 0,855 0,950 0,872 

Fcalculado 25,516 24,478 7,105 16,700 45,702 11,982 

Ftabelado 2,591 2,591 2,657 2,741 2.577 2,538 
Fonte: Autoria própria 

* Valores estatisticamente significativos para p < 0,05. 

**Valores estatisticamente significativos para p < 0,10. 

 

Foi realizada uma ANOVA (p < 0,05) para as respostas obtidas e observadas na Tabela 

7 após um ajuste por meio da desconsideração de alguns coeficientes de regressão, a fim de 

obter o maior Rajustado possível. Em todos os casos o R² foi superior a 0,75 e o Fcalculado > Ftabelado 

para um nível de confiança de 95%, mostrando que os modelos foram significativos. Foram 

considerados para estes somente os termos estatisticamente significativos, conforme indicados. 
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6.4 MODELOS AJUSTADOS E SUPERFÍCIES DE RESPOSTA PARA AS 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

Os modelos codificados propostos para descrever o Limite de Resistência à Tração 

(LRT), o Módulo de Elasticidade (ME) e o Alongamento na Ruptura (Al) dos biocompósitos 

estudados dentro dos limites de concentração estabelecidos são descritos pelas equações (3), 

(4) e (5), respectivamente. 

 

𝐿𝑅𝑇 = 8,882 + 0,793. 𝑋1 − 0,180. 𝑋2 − 0.550. 𝑋3 − 0,016. 𝑋1
2 + 0,009. 𝑋3² −

0,010. 𝑋1. 𝑋2  − 0,013. 𝑋1. 𝑋3 + 0,008. 𝑋2. 𝑋3 (3) 

 

𝑀𝐸 = 247,634 + 17,503. 𝑋1 − 17,371. 𝑋3 − 0,548. 𝑋1
2 + 0,288. 𝑋3² − 0,234. 𝑋1. 𝑋3 +

0,124. 𝑋2. 𝑋3 (4) 

 

𝐴𝑙 = 21,789 − 1,264. 𝑋1 − 1,243. 𝑋2 + 0,041. 𝑋1. 𝑋2 (5) 

 

As superfícies de resposta podem ser observadas nas Figuras 8, 9 e 10 e foram geradas 

para verificar a interação entre dois componentes da composição dos biocompósitos nas 

propriedades mecânicas, enquanto o terceiro foi fixado. 

 Com relação ao LRT e ME, há um aumento dessas propriedade, conforme se observa 

nas Figuras 8 (a) e 9 (a), com a incorporação da fibra de sisal, indicado pelo seu parâmetro 

linear positivo, o que se deve possivelmente ao aumento da cristalinidade do biocompósito, 

devido à presença da celulose na composição das fibras lignocelulósicas. Esse aumento na 

cristalinidade está diretamente relacionado ao aumento nessas duas propriedades de resistência, 

conforme observado por Ramírez et al. (2014) e Zainuddin et al. (2013). De igual modo, o 

aumento no LRT e ME, devido à incorporação da fibra de sisal está relacionado à forte interação 

desta com a matriz de fécula de mandioca, formando ligações de hidrogênio como normalmente 

ocorre entre matrizes de amido e fibras vegetais, pela presença dos grupos hidroxila, levando a 

uma boa transferência de tensão da matriz para o reforço, o qual possui uma elevada resistência 

(RAMÍREZ et al., 2011; ZAINUDDIN et al., 2013; PRACHAYAWARAKORN et al., 2013). 

  

 



43 
 

Figura 8 – Superfícies de resposta para Limite de Resistência à Tração (LRT) dos biocompósitos como função da: 

concentração de glicerol e fibra de sisal (a); concentração de glicerol e cera de carnaúba (b); concentração de fibra 

de sisal e cera de carnaúba (c). 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 Por outro lado, observa-se uma redução no LRT e ME com altas concentrações de fibra 

de sisal, o que é previsto pelo seu parâmetro quadrático negativo. Alguns autores relatam que 

elevadas adições de fibra podem causar uma falta de dispersão do reforço, bem como a 

formação de aglomerações de fibra dentro da matriz de fécula de mandioca e ainda uma 

insuficiência de matriz para cobrir as fibras (RAMÍREZ et al., 2011; LÓPEZ et al., 2013; 

SALEH et al., 2017). Além disso, o fato de não haver um tratamento superficial nas fibras 

podem provocar uma redução na resistência mecânica com o aumento do percentual de fibra, 

conforme observado por Orue et al. (2015). A adição da cera de carnaúba associada à fibra de 
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sisal também causa uma redução no LRT e ME, conforme observa-se nas Figuras 8 (c) e 9 (c) 

e no parâmetro linear negativo da interação entre esses dois fatores. Isso deve-se possivelmente 

ao fato de a cera de carnaúba ser hidrofóbica e não ter uma boa interação com a fibra e a matriz 

(RODRIGUES et al., 2014; MEHYAR et al., 2012). O alto teor de cera também permite que 

ela se localize na interface fibra-matriz, reduzindo a adesão interfacial entre elas e a 

transferência de tensão. 

 

Figura 9 – Superfícies de resposta para Módulo de Elasticidade (ME) dos biocompósitos como função da: 

concentração de glicerol e fibra de sisal (a); concentração de glicerol e cera de carnaúba (b); concentração de fibra 

de sisal e cera de carnaúba (c). 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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 A concentração de glicerol é outro fator que pode provocar uma redução no LRT e ME 

e o coeficiente do parâmetro linear negativo e quadrático positivo desse componente do 

biocompósito indica uma queda abrupta nessas propriedades com o aumento do percentual de 

glicerol na matriz, conforme é mostrado nas Figuras 8 (b) e 9 (b). O fato é que o glicerol interage 

com a matriz de fécula de mandioca, deixando-a mais flexível e menos resistente, devido ao 

seu efeito plastificante, porquanto aumenta os espaços e a mobilidade entre as cadeias 

poliméricas (CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012; MUSCAT et al., 2014; SANYANG et al., 

2015). 

 

Figura 10 – Superfícies de resposta para Alongamento na Ruptura (Al) dos biocompósitos como função da: 

concentração de glicerol e fibra de sisal (a); concentração de glicerol e cera de carnaúba (b); concentração de fibra 

de sisal e cera de carnaúba (c). 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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 Quanto ao Alongamento na Ruptura (Al), conforme pode se observar na Figura 10 (a) a 

(c) e por meio dos coeficientes lineares negativos para a fibra de sisal e cera de carnaúba, a 

adição de ambos os componentes provoca uma redução no alongamento. A redução devido a 

adição da fibra de sisal pode ser explicada pelo baixo alongamento na ruptura da fibra de sisal, 

assim como pelo aumento na cristalinidade do material, reduzindo a mobilidade entre as cadeias 

poliméricas e a flexibilidade, confome observado por autores que adicionaram fibras 

lignocelulósicas em matrizes de amido (RAMÍREZ et al., 2011; SALEH et al., 2017). A 

redução pela adição da cera de carnaúba deve-se possivelmente ao fato de a presença desta 

causar inflexibilidade e fragilidade no material devido ao seu efeito antiplastificante, 

principalmente em altas concentrações (CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012; MUSCAT et al., 

2014). 

 

6.5 MODELOS AJUSTADOS E SUPERFÍCIES DE RESPOSTA PARA A DENSIDADE, 

ESPESSURA E UMIDADE ABSORVIDA 

 

Os modelos codificados propostos para descrever a Densidade Aparente (Den), 

Umidade Absorvida (UA) e Espessura (Esp) dos biocompósitos estudados dentro dos limites 

de concentração estabelecidos são descritos pelas equações (6), (7) e (8), respectivamente. 

 

𝐷𝑒𝑛 = 1,202 − 0,012. 𝑋2 − 0,002. 𝑋1
2 (6) 

 

𝑈𝐴 = 8,298 + 1,013. 𝑋3 − 0,011. 𝑋2
2 − 0,015. 𝑋3

2 − 0,013. 𝑋1. 𝑋3 − 0,005. 𝑋2. 𝑋3 (7) 

 

𝐸𝑠𝑝 = 1,560 + 0,025. 𝑋2 + 0,003. 𝑋1
2 + 0,001. 𝑋1. 𝑋3 − 0,001. 𝑋2. 𝑋3 (8) 

 

As superfícies de resposta para essas propriedades podem ser observadas nas Figuras 

11, 12 e 13 e foram geradas para verificar a interação entre dois componentes, fixando-se o 

terceiro fator, da composição dos biocompósitos nas propriedades físicas. 

Os coeficientes linear e quadrático negativos referentes à cera de carnaúba e fibra de 

sisal, respectivamente, no modelo da Den sugerem que com a adição desses dois componentes 

há uma redução no valor da propriedade, o que pode ser observado de igual modo na Figura 11 

(a) a (c). O aumento no teor de cera de carnaúba juntamente com a fibra de sisal diminuem a 
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densidade, porquanto a presença da cera reduz a adesão da fibra com a matriz, provocando a 

separação entre estas e a aglomeração ou falta de dispersão do reforço, porquanto este não é 

suficientemente revestido pela matriz, sucedendo no aumento do volume de vazios no interior 

do biocompósito (MARENGO; VERCELHEZE; MALI, 2013; IBRAHIM et al., 2014). 

 

 
Figura 11 – Superfícies de resposta para a desidade aparente (Densidade) dos biocompósitos como função da: 

concentração de glicerol e fibra de sisal (a); concentração de glicerol e cera de carnaúba (b); concentração de fibra 

de sisal e cera de carnaúba (c). 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 Observa-se que o coeficiente linear da interação da fibra de sisal com o glicerol é 

negativo, indicando uma redução da UA com o aumento da fibra de sisal, o que também pode 

ser observado na Figura 12 (a) e (c). Alguns trabalhos concluíram que a adição de fibras 

lignocelulósicas em matrizes de amido reduzem a absorção de umidade, porquanto a 
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higroscopicidade deste é maior que a daquelas (RAMÍREZ et al., 2011; KAEWTATIP; 

THONGMEE, 2012; PRACHAYAWARAKORN et al., 2013). 

 

 

 
Figura 12 – Superfícies de resposta para a umidade absorvida (UA) dos biocompósitos como função da: 

concentração de glicerol e fibra de sisal (a); concentração de glicerol e cera de carnaúba (b); concentração de fibra 

de sisal e cera de carnaúba (c). 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 Observa-se através da Figura 12 (a) e (b) e do coeficiente linear positivo do fator glicerol 

e negativo do quadrático, que o aumento da concentração do glicerol provoca o aumento na 

UA, principalmente com o aumento de 10% para 20% de glicerol na matriz. Isso deve-se a 

característica higroscópica do glicerol, o qual interage com a matriz, aumentando o espaço entre 

as cadeias poliméricas, facilitando a absorção de umidade (CHIUMARELLI; HUBINGER, 

2012; SANYANG et al., 2015). 
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 O coeficiente linear negativo da interação entre os fatores cera de carnaúba e 

concentração de glicerol na matriz, assim como o coeficiente quadrático negativo da cera de 

carnaúba, juntamente com a Figura 12 (b) e (c) indicam que a adição da cera reduz a UA. Isso 

é explicado pela característica hidrofóbica da cera de carnaúba, que como outras ceras naturais 

e sintéticas são formadas por ésteres de ácidos alifáticos de cadeia longa, com uma pequena 

parte hidrofílica (CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012; MEHYAR et al., 2012). Portanto as 

propriedades de barreira são melhoradas com a adição da cera de carnaúba, reduzindo a 

absorção de umidade. 

 

Figura 13 – Superfícies de resposta para a Espessura dos biocompósitos como função da: concentração de glicerol 

e fibra de sisal (a); concentração de glicerol e cera de carnaúba (b); concentração de fibra de sisal e cera de carnaúba 

(c). 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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 O parâmetro linear positivo da cera de carnaúba indica que com a adição desse 

componente ocorre um aumento da Esp, como pode ser observado na Figura 13 (b) e (c). Tal 

comportamento pode ser explicado pela formação de aglomerados com a adição da cera de 

carnaúba, como também foi verificado por Mehyar et al. (2012) e Muscat et al. (2014). 

Observa-se, igualmente, um aumento na Esp com a elevação do teor de fibra de sisal, o que é 

indicado pelo parâmetro quadrático positivo deste componente. Isso deve-se ao elevado 

percentual da fibra, que ocasiona sua má dispersão e formação de aglomerados, promovendo a 

formação de vazios conforme visto nas micrografias e em outros trabalhos (EDHIREJ et al., 

2017; SALEH et al., 2017). 

 

6.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 Na Figura 14 pode ser observada uma série de micrografias eletrônicas de varredura da 

superfície fraturada de alguns dos biocompósitos, com ampliações de 500x e distância de 

trabalho de aproximadamente 15 mm, exceto para o biocompósito 15, para o qual foi utilizada 

uma distância de trabalho de aproximadamente 29 mm. 

 Na Figura 14 (a), pode ser observada a superfície de fratura do material sem adição de 

fibra de sisal e cera de carnaúba e uma concentração de 10% de glicerol, enquanto na Figura 14 

(e) é mostrada a região de fratura sem adição de fibra de sisal e cera de carnaúba e uma 

concentração de 30% de glicerol. Para o primeiro caso, observa-se uma superfície com trincas, 

características de uma fratura frágil e, no segundo caso, observa-se uma superfície livre da 

presença de trincas, indicando uma fratura dúctil. Esta deve-se ao aumento da concentração do 

glicerol, visto que este possui um efeito plastificante, resultando em uma menor interação 

intermolecular e maior mobilidade das macromoléculas, reduzindo a fragilidade do polímero 

(RAMÍREZ et al., 2011; JOUKI et al., 2013; ESMAEILI; PIRCHERAGHI; BAGHERI, 2017). 

 Pode-se observar na Figura 14 (b) o polímero com adição da fibra de sisal, a qual após 

o ensaio de tração sofreu ruptura e permaneceu aderida à matriz, mostrando uma boa adesão 

interfacial, o que se deve possivelmente ao fato de ambos os componentes possuírem em suas 

moléculas grupos de hidroxila, permitindo a interação por meio de ligações de hidrogênio. 

Como a interface fibra-matriz é a responsável pela transferência de tensão da matriz para as 

fibras, é imprescindível que haja uma boa adesão interfacial entre esses dois componentes 

(RAMÍREZ et al., 2011). 
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Figura 14 – Micrografias eletrônicas de varredura da seção transversal de ruptura dos biocompósitos (a) 1, (b) 2, 

(c) 3, (d) 4, (e) 5, (f) 9 e (g) 15. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 Na Figura 14 (c) é mostrado a matriz biopolimérica com adição da cera de carnaúba. É 

possível observar uma pobre adesão interfacial da matriz com a cera de carnaúba, visto que 

ambos possuem característica hidrofílica e hidrofóbica, respectivamente. Pode-se observar 

também que há uma elevada concentração de cera de carnaúba, o que leva à formação de vazios 
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e aglomerados desse componente, devido à sua incapacidade de se misturar com a matriz. Esse 

comportamento também foi observado por Mehyar et al. (2012) e resulta em defeitos estruturais 

na matriz que influenciam na resistência mecânica e na flexibilidade dos biocompósitos, devido 

à formação de concentradores de tensão. 

 Nas Figuras 14 (d), (f) e (g) são mostrados os biocompósitos com a presença dos 

componentes fibra de sisal e cera de carnaúba. Na Figura 14 (d) pode ser observado o 

biocompósito com maior concentração desses dois componentes, enquanto na Figura 14 (f) e 

(g), a diferença está no percentual de glicerol, com 10% e 20%, respectivamente. Observa-se 

que a cera de carnaúba está distribuída na matriz e localiza-se também entre a fibra e a matriz 

reduzindo a adesão interfacial fibra-matriz, o que compromete as propriedades mecânicas 

(CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012). Estas também são prejudicadas pelo elevado 

percentual das fibras de sisal, as quais ficam aglomeradas na matriz, resultando em uma 

insuficiência de polímero para revestir as fibras, o que também foi observado por Ibrahim et al. 

(2014). 
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7 CONCLUSÕES 

 

 A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

• Após diversas preparações com diferentes composições e metodologias foram obtidos 

biocompósitos com uma estrutra íntegra, com os quais foi possível a realização dos 

ensaios; 

• A elevada concentração de cera de carnaúba leva à formação de vazios e aglomerados 

desse componente, devido à sua incapacidade de se misturar com a matriz; 

• A cera de carnaúba está distribuída na matriz e localiza-se também entre a fibra e a 

matriz reduzindo a adesão interfacial fibra-matriz, o que compromete as propriedades 

mecânicas, reduzindo a resistência dos biocompósitos; 

• Um aumento no percentual da fibra de sisal e da cera de carnaúba proporciona um 

aumento na cristalinidade do biocompósito, enquanto o aumento do percentual de 

glicerol reduz a cristalinidade; 

• Todos os modelos foram significativos e a adição da fibra de sisal aumenta 

significativamente a resistência mecânica e reduziu a densidade, enquanto a cera de 

carnaúba melhora as propriedades de barreira, reduzindo a absorção de umidade, assim 

como o aumento do percentual de glicerol reduz a resistência mecânica e aumenta a 

absorção de umidade; 

• A fibra de sisal permaneceu aderida à matriz após a realização do ensaio de tração, o 

que revela a boa adesão dessa à matriz de fécula de mandioca, enquanto o biocompósito 

com cera de carnaúba apresentou a formação de aglomerados desse componente e a 

presença de vazios, revelando que essa não possui uma boa interação com a matriz. 
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