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RESUMO 

 

 

Com a constante preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento de novos materiais, 

os materiais compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais estão cada vez mais em 

evidência. Nesse sentido, essa dissertação visa a fabricação e caracterização de um compósito 

polimérico com o endocarpo do coco seco (Cocos Nucífera Linn) particulado, na faixa 

granulométrica de 0,212 a 0,5 mm, como carga, e uma resina polimérica, do tipo poliamida 6, 

como matriz. Para a fabricação do compósito, secou-se os materiais em estufa de ar circulante 

à 60 ºC e em estufa à vácuo à 80 ºC. Posteriormente utilizou-se a técnica de extrusão em uma 

extrusora dupla-rosca co-rotacional e, na sequência, o processo de injeção com temperatura de 

injeção a 230 ºC, temperatura acima da temperatura de transição vítrea do resíduo 

lignocelulósico, com o intuito de que a resina natural, a lignina, possa auxiliar na adesão do 

particulado à matriz, reduzindo os problemas de interface. Para a caracterização do material 

compósito (10 wt.% e 20 wt.%), realizou-se ensaios de densidade, absorção de água, tração e 

flexão, e uma microscopia eletrônica de varredura para a análise da fratura. A partir da análise 

dos resultados, observou-se uma redução na resistência à tração dos compósitos quando 

comparado com a poliamida 6 pura, porém, houve um aumento na resistência à flexão e no 

módulo de elasticidade. Na análise da fratura através do MEV, observou-se uma maior presença 

de vazios na amostra de 10 wt.%, quando comparada a amostra de 20 wt.%. 

 

Palavras-chave: Compósito; Endocarpo do coco seco; Poliamida 6; Resíduo lignocelulósico. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

With constant worry for the environment and the development of new materials, polymeric 

composite materials reinforced with natural fibers are increasingly evident. In this sense, this 

dissertation aims at the manufacture and characterization of a polymeric composite with the 

particulate coconut shell (Cocos Nucífera Linn), in the granulation size range of 0.212 to 0.5 

mm as the reinforcement, and a polymer resin of the polyamide 6. For the manufacture of the 

composite, the materials were dried in circulating air oven at 60 ° C and vacuum oven at 80 ° 

C. Subsequently, the extrusion technique was used in a co-rotational double-screw extruder 

and, subsequently, the injection process with an injection temperature at 230 ° C, temperature 

above the glass transition temperature of the lignocellulosic residue, with the intention of that 

the natural resin, lignin, can assist in the adhesion of the particulate to the matrix, reducing 

interface problems. For the characterization of the composite material (10 wt.% And 20 wt.%), 

density, water absorption, tensile and flexure tests were performed, and scanning electron 

microscopy was used for fracture analysis. From the analysis of the results, a reduction in the 

tensile strength of the composites was observed when compared with the pure polyamide 6, 

however, there was an increase in the flexural strength and modulus of elasticity. In the analysis 

of the fracture through the SEM, a greater presence of voids in the sample of 10 wt.% Was 

observed, when compared to the sample of 20 wt.%. 

 

Keywords: Composite; Coconut shell; Polyamide 6; Lignocellulosic residue.   
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, onde o termo sustentabilidade é cada vez mais utilizado, e a 

preocupação ambiental está no centro das atenções, os compósitos poliméricos reforçados com 

fibras naturais estão cada vez mais em evidência, e têm sido alvo de um grande número de 

pesquisas ao redor do mundo. 

 

Um desses reforços em compósitos poliméricos são os derivados do fruto do coqueiro, 

que é cientificamente conhecido como Cocos Nucifera Linn. Segundo Satyanarayana, et al., 

(1982) O coqueiro é um tipo de palma de ocorrência generalizada em todas as regiões tropicais 

da terra tendo, em muitos países, relevante participação econômica pelo uso culinário do líquido 

interno, conhecido como “água de coco”, e da polpa do seu fruto. O tronco e as folhas do 

coqueiro também são utilizados com finalidades que variam da obtenção de energia térmica por 

simples queima até cobertura de casas. Estes usos, embora sejam importantes para comunidades 

localizadas perto de coqueirais, não agregam muito valor aos produtos.     

 

O coqueiro é uma planta de grande importância socioeconômica, que além de produzir 

a água de coco, o albúmen sólido para indústria de alimentos e de óleos, gera ainda uma grande 

quantidade de subprodutos e resíduos. No Brasil, com uma área plantada de 290.515 hectares 

são produzidos anualmente cerca de 2,29 bilhões de cascas, 469,76 milhões de folhas que caem 

naturalmente da planta e 469,76 milhões de cachos com ramos florais e brácteas, o que 

corresponde 3,84 milhões de tonelada de resíduos, sendo 1,53 milhões de casca e 1,69 milhões 

de folhas (SIQUEIRA et al, 2002). 

 

É importante destacar o avanço desta cultura no Brasil: em 1990 o país ocupava a 10° 

posição no ranking mundial, com uma produção ao redor dos 477 mil toneladas de coco. 

Atualmente, o país é o quarto maior produtor mundial com uma produção aproximada de 2,8 

milhões de toneladas, em uma área colhida de 287 mil ha de coqueiros. Esta condição de 

destaque do Brasil no cenário mundial de produção de coco se sobressai ainda mais quando se 

compara aos países da América do Sul, região na qual a produção brasileira é responsável por 

mais de 80% (Martins, 2011). 
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A alta produção de coco gera uma quantidade sem fim de resíduos, segundo (Rosa, et 

al. 2002) de 80 a 85% do peso bruto do coco verde é considerado lixo. Embora orgânico, o 

resíduo do coco é de difícil degradação e demora mais de oito anos para se decompor 

completamente (CARRIJO, et al., 2002). 

 

Os rejeitos do coco geram volumes significativos e crescentes de material inaproveitado. 

Estimativas apontam para 6,7 milhões de toneladas casca/ano, descartadas em lixões e aterros, 

transformando-se em sério problema ambiental (ROSA, 1998).  

 

Diante deste cenário, existem esforços cada vez maiores para que possamos reaproveitar 

da melhor maneira esses resíduos provenientes do fruto do coqueiro, diminuindo assim os 

volumes nos lixões e aterros sanitários e consequentemente ajudando o meio ambiente. 

 

Atualmente as fibras de coco vêm sendo utilizadas de diversas maneiras, entre elas, 

como substrato agrícola para cultivo de hortaliças, na fabricação de embalagens, como carga 

em concreto não estrutural, como reforço em materiais compósitos, na fabricação de mantas, 

na utilização de estofados automotivos, na fabricação de vassouras, cordas e na produção de 

vasos para jardinagem. 

 

Bettini et al. (2010), investigou o uso de fibras de coco como uma alternativa para 

reforço em polipropileno, e observou que através do uso de um agente de compatibilização 

conseguiu melhorar as propriedades mecânicas do polipropileno com a adição das fibras de 

coco, além disso ressalta a importância do controle do processo de fabricação por extrusão na 

preparação do compósito. 

 

Já Monteiro et al. (2008), avaliou a performance mecânica de um compósito utilizando 

fibra de coco e poliéster como matriz. Ele variou o percentual de fibra e observou que até 50% 

em peso do compósito de fibra ele obtinha um material rígido, acima disso obtinha um material 

flexível. 

 

Outro campo de aplicação foi estudado por Yousif (2011), onde foi estudado a 

adequação de um compósito polimérico reforçado por fibra de coco para o uso em tanques de 



17 

 

 

armazenamento de líquidos. O estudo foi feito com poliéster como matriz e obteve bons 

resultados para o armazenamento de água, água salgada, óleo de motor e óleo diesel. 

 

Na Malásia, onde a produção de coco é muito alta, Fouladi (2009), pesquisou a 

utilização de fibras de coco em painéis multicamadas para absorção acústica, observou-se que 

para médias e altas frequências a adição de fibra de coco se mostrou eficiente, mas o mais 

vantajoso nesse estudo foi a redução da espessura em camadas de proteção acústica, que mesmo 

para baixas frequências conseguiu-se uma espessura menor, mantendo a proteção acústica 

intacta. 

 

Entretanto, mesmo com esse aproveitamento, ainda temos um valor significativamente 

alto de resíduo do coco, e uma parte do coco que não está entre as mais aproveitadas é o 

endocarpo. Em relação ao endocarpo, falta um maior número de pesquisas voltadas para 

caracterizar as propriedades deste material e que seja possível sua utilização pelo setor 

industrial, uma vez que o endocarpo é um material extremamente duro, resistente à ação de 

microorganismos, lustroso, e principalmente, abundante na região nordeste que apresenta a 

maior produção de coco no país. A exemplo disso, só existe atualmente três patentes 

depositadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sobre o uso de endocarpo do coco 

seco (SILVA, 2008). 

 

Em relação as pesquisas do endocarpo, Sarki (2011) estudou o potencial uso de 

partículas da casca do coco em eco-compósitos. Foram preparados compósitos com epóxi como 

matriz contendo até 30% em peso de endocarpo do coco. Através dos ensaios foi observada a 

boa interação das partículas de coco com o epóxi, observou-se que o módulo de elasticidade e 

resistência aumentam com o aumento do teor do endocarpo do coco, enquanto que a resistência 

ao impacto tem uma ligeira queda quando comparada ao epóxi puro. 

 

E Silva (2008) estudou a utilização do endocarpo do coco seco em chapas de partículas 

aglomeradas misturadas com resíduos derivados da madeira, onde foi realizada uma 

caracterização detalhada do endocarpo do coco seco através de ensaios de difração de raio-x, 

termogravimetria, micrografia, classificação granulométrica e um histograma da densidade do 

endocarpo. Nesse estudo chegou-se à conclusão da viabilidade da utilização do endocarpo do 

coco seco na utilização de painéis aglomerados. 
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Diante deste baixo número de pesquisas relacionadas ao endocarpo do coco seco, surge 

a proposta deste trabalho que é o estudo da fabricação e caracterização de um compósito 

polimérico utilizando o endocarpo do coco seco como carga e a poliamida 6 como matriz. 

 

Este trabalho pretende atender a lacuna sobre as baixas pesquisas relacionadas ao 

endocarpo do coco seco, bem como ao alto resíduo deixado tanto pelo coco como pelos 

termoplásticos, que possuem alto tempo de degradação no meio ambiente. 

 

Para a fabricação desse compósito será utilizado o processo de extrusão, onde deseja-se 

elevar a temperatura de fabricação acima da temperatura de transição vítrea do endocarpo do 

coco seco, com isso, espera-se que a lignina, resina natural presente no coco, possa atuar na 

adesão deste com a resina termoplástica utilizada para a fabricação do compósito, e solucione 

um dos grandes problemas dos compósitos, que é justamente essa interface fibra/matriz. 

 

Para a caracterização desse compósito pretende-se realizar ensaios de tração e flexão 

para a parte mecânica, ensaios de densidade e por fim um ensaio de absorção de água para a 

caracterização física. Com esses ensaios, busca-se estabelecer as condições de aplicação do 

novo compósito, bem como seu comportamento frente ao carregamento estático, além da 

análise da fratura dos corpos de prova ensaiados. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo geral a fabricação e caracterização de um compósito 

polimérico a base de endocarpo do coco seco como carga e poliamida 6 como matriz, através 

de ensaios físicos, mecânicos e análise por microscopia eletrônica de varredura. São objetivos 

específicos do trabalho: 

 Fabricar um novo material compósito, utilizando as técnicas de extrusão e 

injeção. 

 Verificar o comportamento da resina poliamida 6 como matriz em materiais 

compósitos com fibras naturais. 

 Analisar a granulometria definida para o endocarpo, avaliando a interface 

particulado/matriz do compósito. 



19 

 

 

 Caracterizar o comportamento mecânico do novo material, através dos ensaios 

mecânicos de tração e flexão. 

 Caracterizar o compartamento físico do novo material, através dos ensaios de 

densidade e absorção de água. 

 Analisar a fratura do material através de microscopia eletrônica de varredura, 

avaliando a fratura dos corpos de prova ensaiados à tração.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo será feita uma abordagem sobre o coqueiro e seu fruto, tratando desde 

sua origem e variedades, até a produção mundial, nacional e local, e tratando com maior nível 

de detalhe sobre o endocarpo do coco seco. Será mostrado um panamora geral sobre as 

poliamidas, sua obtenção e seus tipos, bem como uma revisão sobre os materiais compósitos, 

com ênfase nos compósitos com matrizes poliméricas e suas formas de processamento.  

 

2.1. O COQUEIRO E SEU FRUTO 

 

2.1.1. Introdução 

 

O coqueiro é uma cultura tropical, largamente distribuída na Ásia, África, América 

Latina e região do Pacífico. É cultivada em aproximadamente 11,2 milhões de hectares em 86 

países. Cerca de 96% da produção mundial é proveniente de pequenos agricultores, com áreas 

de 0,2 a 4 hectares, sendo 70% dessa produção consumida internamente nesses países, 

constituindo-se na principal fonte de gorduras e proteínas (CGIAR, 1999). 

O coqueiro pertence à classe Monocotyledoneae, ordem Palmales, família Arecaceae, 

subfamíla Cocoideae e gênero Cocos. Este gênero é monoespecífico, apresentando, apenas, a 

espécie Cocos nucifera L., constituído por dois grupos principais, o grupo Anão e o grupo 

Gigante (PURSEGLOVE,1975). 

A origem do coco é bastante controversa. Existem relatos afirmando ser ele oriundo da 

Índia, outros afirmam que é proveniente das ilhas do Pacífico; outros mais, o julgam africanos 

(Silva, 2002). Das tantas teorias, a mais aceita é a registrado por (Schuiling e Harries, 1994) 

que especulou que o coqueiro foi introduzido em Madagascar por navios corsários Malasianos 

nos primeiros séculos A.D. e de lá atingiu a costa leste da África. Ainda existe outra teoria, de 

que a presença mais cedo do coqueiro nas ilhas desabitadas, a exemplo de Seychelles e 

Mauricias, sugere fortemente a dispersão natural via flutuação na água, pois o fruto pode flutuar 

durante dias na água do mar, sem afundar e sem danificar o embrião, ou seja, a dispersão natural 

dos frutos nas correntes marítimas pode ter levado os cocos para praias distantes. 

No Brasil, mais precisamente na Bahia, o Cocos Nucifera L. chegou em 1553, a bordo 

de embarcações portuguesas provenientes das ilhas de Cabo Verde. Da região do Recôncavo 



21 

 

 

Baiano espalhou-se por toda a costa do Brasil, provavelmente por dispersão natural através das 

correntes marítimas. Foi com a chegada dos escravos africanos, especialmente aqueles 

originários de Moçambique, onde a extração e o aproveitamento do leite de coco já era prática 

comum herdada da Índia, que se iniciou a perfeita alquimia que culminou com a criação dos 

deliciosos pratos da original culinária afro-brasileira (SILVA, 2002). 

O coqueiro é uma das palmeiras mais importante do ponto de vista agronômico, 

agroindustrial, socieconômico, alimentar e na sustentabilidade de ecossistemas frágeis das 

regiões litorâneas tropicais, nas quais poucas culturas são capazes de sobreviver. É uma espécie 

perene, com vida útil econômica variando de 30 a 70 anos de acordo com a variedade cultivada, 

e produção distribuída durante todo o ano. Apesar de ser considerada uma planta de inúmeras 

utilidades, seus principais produtos na pauta dos comércios nacional e internacional são 

oriundos dos frutos, como a copra (albúmem sólido desidratado a 6% de umidade), óleo, ácido 

láurico, leite de coco, água de coco, farinha de coco, fibra, ração animal, entre outros produtos 

e subprodutos, gerando divisas significativas para os agricultores e consequentemente, para os 

países produtores e exportadores de coco (CINTRA et al., 2009). 

 Na última década, o cultivo mundial do coqueiro registrou acréscimo na produção sem 

alteração substancial de área de plantio e também de colheita. De acordo com a (FAO, 2011), 

em 1998, a produção mundial foi ao redor de 49 milhões de toneladas, numa área colhida de 

11,2 milhões de hectares, enquanto que, no ano de 2008 a produção foi aproximadamente de 

60,7 milhões de toneladas em uma área colhida ao redor de 11,2 milhões de ha, representando 

um incremento de produtividade em termos globais. 

 

2.1.2. Variedades do Coqueiro 

 

 O coqueiro é constituído de uma única espécie, Cocos Nucifera L., podendo ser dividido 

em dois grupos principais, e um terceiro grupo: O coqueiro gigante (typica Nar.), o coqueiro 

anão (nana Griff) e o coqueiro híbrido, que se caracteriza pelo cruzamento das variedades 

gigante e anã. 

 O gigante, apresenta porte elevado podendo atingir até 35m de altura na maturidade 

produtiva. Iniciam a produção em condições ideais com 5 a 7 anos de vida podendo atingir até 

70 anos. A colheita deste tipo de coco ocorre com 11 a 12 meses após a floração. Sua produção 

é destinada tanto ao uso in natura quanto à industrialização, na obtenção de produtos como 

coco ralado, leite de coco, doce, farinha, fibras, entre outros produtos e subprodutos. Estas 

variedades destinam-se prioritariamente às propriedades com a utilização de menor nível 
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tecnológico, dada a sua rusticidade e adaptabilidade às condições de fertilidade do solo e 

estresses biológicos  (CINTRA et al., 2009).  

 

Figura 2.1 - Coqueiros da variedade gigante. 

 

Fonte: Martins, 2011. 

 

Já o coqueiro anão, apresenta pequeno porte, chegando a alturas entre 10 e 12m. Os 

coqueiros anões são precoces no que se diz respeito a maturação, iniciando a produção em 

média com 2 a 3 anos após o plantio, com uma vida útil de 30 a 40 anos. A sua principal 

destinação comercial é na forma de coco verde, com o foco na comercialização da sua água, 

que para esse grupo de coqueiros podem armazenar em média 300 mL de água por fruto. Além 

disso, esta variedade apresenta maior aproveitamento sob o ponto de vista agroindustrial. 
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Figura 2.2 - Coqueiros da variedade anã. 

 

Fonte: Martins, 2011. 

 

A variedade híbrida, teve início na Índia, com o cruzamente entre dois tipos de coqueiros 

anões, o vermelho da Malásia e o "niu leka" das ilhas Fiji, porém, destacou-se o cruzamento 

entre as variedades anã e gigante, com o objetivo de combinar as características do gigante, 

como maior resistência a pragas e doenças, com a produtividade do coqueiro anão. Os coqueiros 

híbridos são plantas de porte médio, atingindo alturas de até 20m, iniciam sua produção em 

média 4 anos após o plantio e sua produção comercial pode ser tanto na forma de coco verde, 

com o aproveitamento da água, como pela indústria de processamento de coco seco. 

O coqueiro híbrido é superior ao gigante em várias características, principalmente 

naquelas de maiores interesses agronômico, econômico e de uso agroindustrial, como 

precocidade, porte, produção de frutos, copra, óleo e ácido láurico, tamanho de frutos, entre 

outros (Tabela 2.1). Além disso, os híbridos podem atender melhor as exigências do consumidor 

e das agroindústrias de alimentos e água de coco, pois apresentam maior estabilidade do preço 

dos frutos durante o ano devido, principalmente, à sua ampla possibilidade de utilização 

(CINTRA et al., 2009).  
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Tabela 2.1 - Principais características agronômicas dos grupos varietais de coqueiro. 

 

Fonte: Martins, 2011. 

 

É válido ressaltar que apesar de suas inúmeras vantagens, os híbridos possuem vida útil 

econômica inferior ao gigante, florescimento ligeiramente tardio em relação ao anão e 

impossibilidade de uso de suas sementes para ampliação da área de cultivo. (CINTRA et al., 

2009).  

Na Figura 2.3 a seguir, observa-se a distribuição das variedades dos coqueiros no Brasil:  

 

Figura 2.3 - Distribuição das variedades de coqueiros no Brasil 

 

Fonte: Martins, 2011. 
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2.1.3. O coco e sua produção 

 

O fruto do coqueiro, o coco, é uma drupa formada por uma epiderme lisa ou epicarpo, 

que envolve o mesocarpo espesso fibroso, apresentando na parte mais interna uma camada 

muito dura, o endocarpo. A semente é constituída por uma camada fina de cor marrom, o 

tegumento, que se localiza entre o endocarpo e o albúmen sólido (carne) onde se encontra o 

embrião. O fruto apresenta uma cavidade interna que é preenchida pelo albúmen líquido a água 

de coco. (SILVA, 2002).  

 

Figura 2.4 - Corte longitudinal do coco 

 

 

Fonte: Pereira, 2012. 

 

O albúmen sólido ou polpa é a parte mais importante do fruto do coqueiro, pois dele 

retiramos a copra, óleo, ácido láurico, leite de coco, coco ralado, farinha de coco, entre outros 

produtos. O início da formação da polpa ocorre nos frutos com idade em torno de seis meses; 

nessa fase, a mesma tem consistência gelatinosa, muito apreciada para consumo. A partir dos 

seis meses, a polpa aumenta de peso até os onze a doze meses, sendo este o momento adequado 

para colheita dos frutos para uso in natura e agroindustrial (CINTRA et al., 2009).  

O albúmen líquido, mais conhecido como água de coco, tem grande destaque no cenário 

nacional, pois grande parte do cultivo coco verde se destina a produção do líquido de grande 

riqueza nutricional. O albúmen líquido, começa a se formar em torno de dois meses de idade 

do fruto e chega ao seu volume máximo entre seis e oito meses de idade, a partir daí, a água de 

coco reduz o seu volume devido a sua absorção pelo albúmen sólido. 
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O mesocarpo, é constituído pelas fibras e pelo pó do coco, que contempla o enchimento 

dos espaços entre as fibras. Elas são formadas por componentes químicos a base de Carbono 

(C) e Hidrogênio (H), sendo as principais a celulose, hemicelulose, lignina e pectina. As 

pectinas são solúveis em água, enquanto a lignina e a hemicelulose formam o material 

cimentante entre as células e aumentam em proporção direta à idade do fruto. As fibras de coco 

vem sendo bastante aplicadas em processos indústriais para fabricação de cordas, tapetes, 

vassouras, vasos, estofamento de veículos, cortiça isolante, etc. Recentemente, as fibras de coco 

tem sido objeto de estudo como reforço em compósitos poliméricos devido a sua baixa 

densidade, elevada capacidade de resistir a umidade e facilidade de modificação perante agentes 

químicos. Já o pó do coco, não tem esse poder de utilização na industria, porém, segundo (Rosa, 

2001) pode ser aproveitado como substrato para germinação de sementes, na propagação de 

plantes em viveiros e no cultivos de flores e hortaliças. 

O endocarpo, popularmente conhecido como "quenga" é a parte dura do fruto, que 

reveste o endosperma (albúmens sólido e líquido). Segundo (Silva, 2008) quando o fruto não 

está maduro o endocarpo apresenta consistência amolecida e facilmente quebrável. Quando o 

fruto amadurece, reveste-se da cor escura e torna-se extremamente duro e resistente e, quando 

maduro, resiste bem ao ataque de fungos. O endocarpo é bastente utilizado pelo artesanato para 

a fabricação de bijouterias, bolsas, brincos, etc., é também bastente utilizado para fabricação de 

carvão ativado nos países orientais, no Brasil, é muito utilizado como material lenhoso para 

fornos, devido ao seu poder calorífico.  

O grande aproveitamento de todas as partes do coco, fez com que o coqueiro ficasse 

conhecido como a árvore da vida, pois do coco obtém-se mais de 100 produtos, destacando-se 

a água de coco, o coco ralado e o leite de coco.  

Devido a essa versatilidade, na última década, o cultivo mundial do coqueiro registrou 

acréscimo na produção sem alteração substancial de área de plantio e também de colheita.  

Cerca de 80% da área plantada com coqueiro situa-se na Ásia (Índia, Filipinas, 

Indonésia, Sri Lanka e Tailândia) e o restante distribuída entre África, América Latina, Oceania 

e Caribe. A Indonésia é destacada como o maior produtor mundial de coco, seguido por 

Filipinas e Índia, (Tabela 2.2) entretanto, em área colhida, as Filipinas destacam-se com uma 

maior área cultivada (MARTINS, 2011). 
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Tabela 2.2 - Produção e área colhida dos principais países produtores de coco, em 2008. 

 

Fonte: FAO (2011). 

 

É importante destacar a evolução do Brasil no cultivo do coco, em 1990 o Brasil ocupava 

apenas a 10º posição no ranking mundial, atualmente, encontra-se em 4º lugar. O Brasil destaca-

se ainda mais quando olha-se para a Améria do Sul, na qual, ele responde por 80% da produção 

do coco, seguido por Venezuela e Colômbia.  

Grande parte dessa escalada do Brasil no cenário mundial, deve-se ao incremento da 

comercialização da água de coco, através da produção do coco verde, que surgiu como uma 

alternativa para os pequenos produtores que tiveram a forte concorrência do mercado externo 

com os produtos provenientes do coco seco. (Martins, 2011) também atribui essa crescente ao 

incremento tecnológico em quesitos como adubação, sistemas intensivo  de cultivos, variedades 

melhorada, que propiciou aumento da produtividade e, principalmente, pelo avanço da fronteira 

agrícola como cultivo de coqueiros do tipo anão e híbrido. 

O Brasil possui cerca de 280 mil hectares cultivados com coqueiro, distribuídos, 

praticamente, em quase todo o território nacional com produção equivalente a dois bilhões de 

frutos (FAO, 2011). Mesmo havendo incremento na área colhida desde 1990, o que se verifica 

é o aumento vertiginoso de produção a partir do final da década de 1990 (Figura 2.5). 

No Brasil, a sua produção é obtida, em sua maioria, a partir de plantio semi extrativistas 

de coqueiros da variedade gigante e/ou híbridos. Caracteriza-se pela baixa produção, iniciando 

a sua fase produtiva em média entre cinco a seis anos de idade. Devido a sua produção continua, 

a colheita ocorre o ano todo. 
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Figura 2.5 - Área plantada e produção de coco no Brasil de 1990 a 2009. 

 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2009). 

 

Apesar do aumento da produção do coco no Brasil, observa-se ainda uma predominância 

da produção do fruto no Nordeste, que corresponde a aproximadamente 70 % da produção 

nacional. Tal fato, decorre principalmente pelo clima favorável ao cultivo do coqueiro, devido 

a sua tropicalidade e versatilidade do solo. 

No cenário nordestino, o Rio Grande do Norte aparece apenas como o 6º maior produtor 

entre os 9 estados, tal fato se confronta com o 5º lugar entre os estados de todo o país em área 

plantada, demonstrando a baixa produtividade do plantio no estado, conforme a Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 - Produção, área colhida e produtividade dos principais produtores de coco em 2009. 

 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2009). 
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2.1.4. O endocarpo do coco seco 

 

Segundo Silva (2008), o endocarpo é a parte dura do fruto que reveste o endosperma, 

que é a amêndoa, a qual é inicialmente líquida e com o amuderecimento do fruto adquire 

solidez, de forma que, quando o fruto está completamente maduro há pouca ou quase nenhuma 

água no interior do fruto. O autor ainda fala que o endocarpo tem aspecto escuro e de espessura 

variável de três a seis milímetros, tendo várias finalidades industriais. Forma-se já na primeira 

fase da germinação do fruto, porém para que este germine é necessária pequena quantidade de 

água de coco tendo em vista que o coco seco não germina. 

 

Figura 2.6 - Endocarpo do coco seco 

 

Fonte: Udhayasankar e Karthikeyan (2015) 

 

A primeira fase consiste de 4 a 5 meses, período no qual ocorre o desenvolvimento da 

amêndoa, da casca, casquilho e a água de coco que preenche totalmente o seu interior. Na 

segunda fase, que leva de 6 a 8 meses, a casca e o endocarpo endurecem e engrossam. Na 

terceira fase há o desenvolvimento e amadurecimento do endosperma. (SEAGRI, 2006) 

O endocarpo do coco seco apresenta altos teores de lignina, pectinas, celulose e 

hemicelulose, conforme a Tabela 2.4. Em termos de massa, o endocarpo corresponde em média 

a 19% do peso total do fruto, sendo o constituinte de menor proporção. De acordo com 

(Udhayasankar e Karthikeyan, 2015), o endocarpo é um dos mais importantes enchimentos 

naturais produzidos em países tropicais como a Malásia, Indonésia, Tailândia e Sri Lanka. 

Muitos trabalhos têm sido dedicados à utilização de outros agentes de enchimento naturais em 

compósitos nos últimos anos, e o endocarpo é um candidato potencial para o desenvolvimento 

de novos compósitos, porque eles têm uma elevada resistência e boas propriedades de módulo, 

juntamente com a vantagem adicional de elevado teor de lignina. O elevado teor de lignina faz 
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com que os compósitos feitos com o endocarpo, sejam mais resistentes às intempéries e, 

portanto, mais adequadas para aplicação em materiais de construção.  

 

Tabela 2.4 - Composição química do endocarpo do coco seco 

Nº Composição química (%) Endocarpo 

1 Celulose  26,6 

2 Hemicelulose 21,0 

3 Lignina 29,4 

4 Pectina 27,7 

5 Solventes 4,2 

6 Anídridos 3,5 

7 Cinzas 0,6 

Fonte: Udhayasankar e Karthikeyan (2015) 

 

Silva (2008) observaram, através de microscopia eletrônica, não haver qualquer 

diferença física ou morfológica entre os frutos dos coqueiros anão e gigante. Observaram 

também que o endocarpo é formado por células individuais que se agrupam e se adequam em 

formas circulares e alongadas como mostra a Figura 2.7 (a) e ficam imersas em um constituinte 

que garante a coesão e rigidez do endocarpo seco conforme apresenta a Figura 2.7 (b). 

 

Figura 2.7 - Microestrutura do endocarpo "seco gigante" e microestrutura do endocarpo "seco anão" 

 

Fonte: Silva (2008). 

 

De acordo com Bhaskar et al. (2013) os subprodutos do coco tem notável interesse na 

indústria automobilística, devido a sua boa resistência e alta dureza, boa resistência acústica, 

material não tóxico, resistência a degradação de fungos e por não possuir fácil combustão. Além 

disso, o endocarpo do coco pode ser utilizado como carvão desodorizante, ativado, gasogênio, 

b 
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material impermeabilizante de chapas de madeira compensada, artesanato, fabricação de 

pastilhas de freio e como combustível lenhoso. 

 

2.2. A RESINA POLIAMIDA  

 

2.2.1. Introdução 

 

Os polímeros são divididos em dois grandes grupos: os termoplásticos e os termofixos. 

Os termoplásticos têm como característica não alterarem sua estrutura química após o 

aquecimento e consequente amolecimento, o que permite, que uma vez resfriado, ele possa ser 

novamente aquecido e reaproveitado. Já os termofixos alteram sua estrutura química com o 

aquecimento, o que não permite sua reversão ao estado original, portanto, não podem ser 

reaproveitados após o resfriamento. 

Dentre os principais termoplásticos estão: Polietileno de baixa densidade, Polietileno de 

alta densidade, Polipropileno, Poliestireno, Policloreto de vinila, Poliamida, etc. Já entre os 

principais termofixos, temos: Epóxi, Fenol-formaldeído, Uréia-formaldeído, Melamina-

formaldeído, dentre outros. 

Entre os termoplásticos, destacam-se as poliamidas, devido as suas ótimas propriedades 

mecânicas, boa resistência química e a abrasão, estabilidade dimensional e fácil processamento.    

De acordo com Simielli (2010), as poliamidas (PA) são segmentos alifáticos lineares 

unidos por pontes de amida para formar cadeias de peso molecular numérico médio entre 

11.000 e 40.000. São diferenciados por números que indicam a quantidade de átomos de 

carbono nas unidades monoméricas originárias, as poliamidas mais utilizadas são as 6, 6.6, 

6.10, 11, e 12. As poliamidas derivadas de aminoácidos ou lactamas são designadas por um 

único número, enquanto as obtidas pela reação de diaminas e ácidos dibásicos, são designadas 

por dois números, onde o primeiro representa a amina e o segundo o ácido. 

 O desenvolvimento inicial das poliamidas, ou comumente chamadas de náilon - 

derivado do inglês nylon - deve-se principalmente ao trabalho de W. H. Carothers e seus 

colaboradores nos Estados Unidos, que sintetizaram a primeira poliamida 6.6 em 1935, a partir 

da policondensação de hexametileno diamina com ácido adípico. (WIEBECK, 2012).  

 A DuPont foi a primeira empresa a produzir o náilon em escala industrial para aplicação 

de fibras têxteis, para tecidos na confecção de roupas e pára-quedas em 1940, enquanto que o 

plástico para moldagem, apesar de ser produzido em 1941, só se tornou popular em 1950. 
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 As poliamidas consistem de segmentos de polietileno (CH2)n separados por unidades de 

peptídeos (NH-CO) que estão tanto paralelos como antiparalelos. Estas unidades de peptídeos 

possibilitam a ligação do hidrogênio com a cadeia do polímero (Figura 2.8). (DASGUPTA et 

al., 1996). 

 

Figura 2.8 - Representação da poliamida 6 e da poliamida 6.6 

 

Fonte: Dasgupta et al., 1996 

 

Devido as suas boas propriedades, as poliamidas englobam um vasto campo de 

aplicação na indústria, que vão desde a sua utilização na indústria mecânica em engrenagens, 

cremalheiras, roscas sem-fim, roldanas, polias, parafusos, buchas, anéis de vedação, gaxetas, 

mancais, etc., são utilizadas também na indústria automobilística em maçanetas, puxadores, 

componentes de fechaduras, recipientes para água, carcaças de filtros de combustível, calotas, 

etc., tem suas aplicações na indústria elétrica, reforçadas por fibras e aditivos, para confecção 

de carcaças de ferramentas elétricas manuais, coberturas de interruptores, plugues, conectores 

e carcaças de máquinas de lavar automáticas, dentre outros. Além destas aplicações, são 
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amplamente utilizadas pela indústria têxtil para confecção de roupas íntimas, sungas e biquinis, 

camisas, meias, etc. 

 

2.2.2. Polimerização e estrutura molecular da poliamida 

 

Um número quase ilimitado de náilons diferentes podem ser sintetizados a partir de 

diaminas, ácidos dibásicos e lactamas. Da grande gama das poliamidas, as que mais se destacam 

devido aos seus balanços de propriedades e custos relativamente baixos são o náilon 6 e o náilon 

6.6. 

O náilon 6 pode ser produzido de várias formas, como a partir do aquecimento do ácido 

ε- aminocapróico e a eliminação da água entre as moléculas de natureza idênticas, ou da forma 

mais comum, que é a partir da ciclo-hexanona (Figura 2.9). 

A polimerização da caprolactama é conseguida adicionando-se água para abrir em seu 

anel e, então, removendo-se a água novamente à temperaturas acima de 200 ºC, quando se 

formam polímeros lineares.  

 

Figura 2.9 - Obtenção da poliamida 6 a partir da caprolactama. 

 

Fonte: Factori, 2009 

 

As poliamidas alifáticas são polímeros lineares. Contêm grupos amida polares (CONH) 

espaçados regularmente e, por isso, cristalizam com alta atração intermolecular. Essas cadeias 

poliméricas também possuem segmentos de cadeia alifáticos que conferem uma certa 

flexibilidade na região amorfa. Deste modo, a combinação de alta atração intercadeias, nas 

zonas cristalinas e flexibilidade nas zonas amorfas, faz com que esses polímeros sejam tenazes 

acima de suas temperaturas de transição vítrea. (WIEBECK, 2012).  

A estrutura cristalina das poliamidas depende, em primeira instância, da concentração 

dos grupos amida e da simetria molecular. As unidades repetitivas mais curtas entre os grupos 

amida (CONH) permitem às cadeias poliméricas se disporem numa conformação zig-zag planar 

compacta com ligações de hidrogênio (“pontes de hidrogênio”) entre elas. Essa forte atração 
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intermolecular gera polímeros com alto ponto de fusão. No estado fundido, as poliamidas 

apresentam baixa entropia em relação a outros termoplásticos, resultante da retenção parcial 

das ligações de hidrogênio e do enrijecimento da cadeia devido à tendência de ressonância 

dentro do grupo amida. As unidades repetitivas mais curtas, isto é, que tem menor distância 

entre os grupos amida (CONH) tal como a PA-6, possuem atração molecular mais alta (maior 

ocorrência de ligações de hidrogênio) e, consequentemente, aumentam a capacidade de 

cristalização e também a resistência mecânica e térmica apresentando, porém, a desvantagem 

de uma maior absorção de água. (SANTOS, 2006). 

Ainda segundo Santos (2006), a interação entre o grau de cristalinidade e o teor de 

umidade do polímero é um ponto crítico, visto que estes dois fatores apresentam efeitos opostos 

nas propriedades físicas, químicas e mecânicas do náilon. Devido a sua natureza higroscópica 

e à presença das ligações de hidrogênio, a água absorvida funciona como plastificante no 

polímero, separando as cadeias moleculares e diminuindo sua cristalinidade e "Tg". Assim, de 

um lado, o aumento na cristalinidade significa superior resistência mecânica, térmica e à 

abrasão, alta dureza, boas propriedades químicas e de isolação elétrica; de outro lado, a 

absorção de água reduz o grau de cristalinidade, deteriora as características do polímero acima 

referidas apresentando, porém, tenacidade e resistência ao impacto superiores. Essa absorção 

de água, porém, é um processo lento e fortemente dependente das condições de temperatura e 

de umidade do meio a que o material está exposto. À temperatura ambiente e umidade relativa 

de 50 %, as poliamidas podem levar até um ano para atingir o equilíbrio em torno de 2 - 3 % de 

umidade. 

 

2.2.3. Propriedades gerais da poliamida 6 e suas aplicações 

 

A poliamida 6 é um derivado da caprolactama, tendo surgido na década de 30, através 

de estudos feitos por cientistas alemães para obtenção de fibras têxteis. Devido a suas ótimas 

propriedades mecânicas e térmicas, a poliamida ou nylon, possui um vasto campo de aplicação 

na fabricação de peças técnicas, principalmente nas indústrias automotiva, eletroeletrônica e 

construção civil. Substitui o metal com vantagens, por ser mais leve, dispensar operações 

secundárias de usinagem e rebarbação e agregar funções de várias peças num único produto 

injetado. (SANTOS, 2006) 

Dentre as poliamidas, a poliamida 6 se destaca por uma superior atração intermolecular, 

devido à combinação do grau superior de cristalinidade e o maior número de ligações de 

hidrogênio, quando comparada com outras poliamidas. Tal fato leva a um aumento na 



35 

 

 

resistência mecânica e térmica, no entanto, prejudicam no que diz respeito a resistência à 

absorção de água. 

As poliamidas 6 apresentam excelente resistência à abrasão e auto-lubricidade, 

principalmente em moldados com alto grau de cristalinidade, o que induz alta dureza 

superficial. Outra característica importante das poliamidas está no seu elevado e preciso ponto 

de fusão. A temperaturas abaixo do ponto de fusão o material é sólido e a temperaturas acima 

do mesmo, a poliamida se torna um fluído de baixa viscosidade e fácil processamento. 

(SANTOS, 2006) 

Em comparação das propriedades da poliamida 6.6 e poliamida 6 (Tabela 2.5), a 

primeira tem uma ligeira vantagem quanto a resistência térmica e absorção de água, no entanto, 

a poliamida 6 apresenta vantanges de melhor facilidade de processamento, devido a sua 

temperatura de fusão ser mais baixa, apresenta menor encolhimento após o processo de 

moldagem e melhor acabamento superficial. Vale ressaltar que em temperaturas acima de 75 

ºC a poliamida 6 sofre oxidação gradual com consequente descoloração e posterior fragilização 

da peça. 

 

Tabela 2.5 - Propriedades físicas de algumas poliamidas 

 

Fonte: Simielli, 2010. 

 

De acordo com Simielli (2010) todos os náilons são higroscópicos, e a umidade 

absorvida do ar age como plastificante, diminuindo a resistência à tração, flexão e rigidez, 

aumentando a resistência ao impacto e interferindo desfavoravelmente na estabilidade 

dimensional do produto acabado.  
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Tabela 2.6. - Propriedades mecânicas básicas dos principais náilons comerciais 

 

Propriedades Norma Unidade Náilon 6 Náilon 6.6 
Náilon 

6.12 

Náilon 6.6 

+ 30% FV 

Resistência à tração 

na ruptura 

ASTM 

D638 
MPa 50 70 60 150 

Alongamento na 

ruptura 

ASTM 

D638 
% 100-300 60-300 150-300 4-6 

Resistência à flexão 
ASTM 

D790 
MPa 100 100 55 262 

Módulo de flexão 
ASTM 

D790 
GPa 2,0 2,1 1,2 9,0 

Resistência ao 

impacto Izod (23 ºC) 

ASTM 

D256 
J/m 55 130 75 95 

Resistência a 

abrasão Taber 

ASTM 

D1044 
mg 7 7 6 13 

Dureza Rockwell 
ASTM 

D785 
R 120 100 105 120 

Absorção de 

umidade @24h 

ASTM 

D570 
% 1,6 1,3 0,3 0,8 

Fonte: Simielli (2010). 

 

Podemos observar, a partir da Tabela 2.6 que a inserção de reforços como a fibra de 

vidro, melhora consideravelmente algumas propriedades mecânicas da poliamida, tal fato é 

amplamente utilizado na indústria com o intuito de melhorar as propriedades do material para 

determinados tipos de aplicações. Os agentes modificadores vão desde reforços e cargas, até 

pigmentos, estabilizantes e lubrificantes. 

Em 2010 mais de 4 milhões de toneladas de poliamida 6 foram produzidas, 60% dessa 

produção foi para aplicações de fibra, 30% para resinas de engenharia e 10% para utilização de 

filmes. A poliamida 6 encontra aplicação em uma grande gama de produtos, ela é utilizada por 

exemplo na indústria automotiva para fabricação de engrenagens, mancais e rolamentos, 

utilizados também em fio de escovas de dentes, suturas cirúrgicas, cordas para instrumentos 

musicais, bastante utilizado para a fabricação de fios, cordas, filamentos, redes, bem como em 

artigos de malha e vestuário. 

Por fim, uma grande vantagem da poliamida 6 é sua possibilidade de reciclagem como 

matéria-prima, através da técnica de despolimerização em caprolactoma. 
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2.3. MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

2.3.1. Conceitos gerais e classificação 

 

Materiais compósitos podem ser definidos como a combinação de dois ou mais 

materiais de modo heterogêneo, ou seja, que tenham fases distintas, com o intuito de se obter 

propriedades específicas e características desejadas. É certo que esta definição depende do nível 

de análise do material, pois todos os materiais podem ser considerados heterogêneos se a escala 

analisada é muito pequena (Herakovich, 1997). Dessa forma, a definição de compósito é 

bastante abrangente e cada autor trata de uma maneira um pouco diferente, mas que em linhas 

gerais, relatam uma combinação de mais de um material para uma aplicação com propriedades 

específicas, por exemplo, (Callister, 2013) fala que um compósito pode ser considerado como 

qualquer material multifásico que exibe uma proporção significativa das propriedades de ambas 

as fases constituintes, tal que é obtida a melhor combinação de propriedades. De acordo com 

esse princípio de ação combinada, melhores combinações de propriedades são criadas por uma 

combinação judiciosa de dois ou mais materiais distintos. 

A  maioria dos compósitos foram criados para melhorar combinações de características 

mecânicas, tais como rigidez, tenacidade e resistência nas condições ambientais e a altas 

temperaturas. As possíveis combinações dependem das condições de processamento e das 

incompatibilidades entre os componentes. Os constituintes dos compósitos estruturais têm 

funções distintas, sendo um deles responsável por suportar os esforços mecânicos (reforço) e o 

outro (matriz) responsável por transferir os esforços mecânicos externos para o reforço. Como 

componente matricial, os polímeros são os materiais mais utilizados, devido à sua baixa 

densidade, inércia química e fácil moldagem. Quanto a sua classificação, os compósitos 

classificam-se de acordo com a sua natureza, com a estrutura de seus componentes, e também 

de acordo com a geometria ou forma das fases presentes. (MELO, 2013). 

Um dos tipos de matrizes mais utilizadas são os polímeros sintéticos. O processamento 

de um compósito de matriz polimérica geralmente envolve baixas pressões e requer baixas 

temperaturas. Também, os problemas associados com a degradação do reforço durante a 

manufatura são menos significativos para os compósitos com matrizes poliméricas que para os 

compósitos com outras matrizes (metálicas, cerâmicas, etc). Ainda, os equipamentos 

necessários para a obtenção de compósitos com matrizes poliméricas, em sua maioria, são 

simples de usar. Por estas razões, os compósitos com matrizes poliméricas se desenvolveram 

rapidamente e logo se tornaram aceitos para aplicações estruturais. 
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Na Figura 2.10 pode-se observar as três principais divisões dos compósitos: os 

compósitos reforçados por partículas, compósitos reforçados por fibras e os compósitos 

estruturais. (Callister, 2013) relata que a fase dispersa nos compósitos reforçados com partículas 

é equiaxial, isto é, as dimensões das partículas são aproximadamente as mesmas em todas as 

direções, já nos compósitos reforçados por fibras, a fase dispersa apresenta a geometria de uma 

fibra, isto é, uma grande razão entre o comprimento e o diâmetro, já os compósitos estruturais 

são combinações de compósitos e materiais homogêneos. 

 

Figura 2.10 - Esquema de classificação para os vários tipos de compósitos 

 

Fonte: Callister, 2013 

 

Os compósitos com partículas grandes e os compósitos reforçados por dispersão fazem 

parte da classificação dos compósitos reforçados por partículas. A diferença entre os dois é 

basicamente o mecanismo de reforço ou aumento da resistência, ou seja, a fase partícula é mais 

rígida do que a matriz, logo essas partículas tendem a dificultar a mobilidade da fase matriz na 

vizinhança de cada partícula. Assim ocorre uma transferência de tensão da matriz para a 

partícula, através da interfase, de modo que a partícula suporte essa tensão, e o reforçamento 

ou a melhoria no compartamento mecânico vai depender da interação matriz/partícula. Para os 

compósitos reforçados por dispersão essa interação matriz/partícula ocorre naturalmente, pois 

as partículas são menores, em torno de 0,01 a 0,1µm, ou seja, (10 a 100 nm) e assim as 

interações entre as partículas e a matriz, que conduzem ao fortalecimento, ocorrem num nível 

atômico ou molecular. (MELO, 2013). 
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2.3.2. Reforços e cargas naturais 

 

 O setor industrial nesses últimos anos vem sendo pressionado pela sociedade a adotar 

políticas ecologicamente corretas, como por exemplo, o uso racional dos recursos naturais, 

principalmente na produção de matéria-prima para o setor produtivo. Dessa forma, uma grande 

área de pesquisa e desenvolvimento é a produção de matéria-prima a partir de fontes renováveis 

como os biopolímeros, ou a substituição parcial de materiais sintéticos, como os polímeros, 

combinados com outros originários de fontes renováveis, por exemplo, utilizando reforço ou 

carga de origem lignocelulósica. Por isso, a utilização de partículas e fibras vegetais como 

reforço em materiais poliméricos sintéticos tem apresentado enorme potencial tecnológico e 

vem atender às novas políticas ambientais (SANTANA, 2012). 

 As fibras naturais são materiais com baixa massa específica, pouca abrasividade, baixo 

custo e apresentam um menor consumo de energia para seu processamento, portanto, se tornam 

atrativas pela possibilidade de criar compósitos leves, de baixa densidade, com alta resistência 

ao impacto, baixa condutividade térmica, bom isolamento térmico e acústico, dentre outros.  

As fibras naturais podem ser dividas em três grandes grupos: 

  Fibras de origem animal: seda, lã, fios de cabelo, etc. 

 Fibras de origem mineral: amianto, basalto, etc. 

 Fibras de origem vegetal: sisal, coco, juta, rami, curauá, soja, fibra de bagaço da cana, 

kenaf, etc. 

 esta última com maior destaque devido a grande variedade de plantas disponíveis na 

biodiversidade, e por ser uma fonte renovável de recursos. Dentre as fibras vegetais, ainda 

existe uma subdivisão, onde são definidas de acordo com sua origem nas plantas, sejam do 

caule (linho, juta, canhâmo, kenaf, bagaço da cana), folhas (sisal, rami, curauá), sementes 

(algodão e kapok) e do fruto (coco e paina). Na Tabela 2.7 podemos observar as propriedades 

das principais fibras utilizadas para pesquisar em compósitos.  
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Tabela 2.7 - Propriedades fisico-mecânicas das fibras naturais 

Fibra Tensão na 

ruptura (MPA) 

Módulo de 

Young (GPa) 

Alongamento 

na ruptura (%) 

Densidade 

(g/cm³) 

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

Hemp 690 70 1,6 1,48 

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

Kenaf 930 53 1,6 - 

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

Coco 175 4-6 30 1,2 

Curauá 500-1150 11,8 3,7-4,3 1,4 

Fonte: Faruk et al. (2012). 

 

 As fibras naturais derivadas das plantas consistem principalmente em fibrilas de 

celulose incorporadas na matriz de lignina. Cada fibra é formada de microfibrilas celulares a 

partir de moléculas de celulose de cadeia longa (Yousif, 2013). A estrutura da fibra pode ser 

observada na Figura 2.11 abaixo: 

 

Figura 2.11 - Detalhe da estrutura de uma fibra vegetal 

 

Fonte: PASSOS, 2005 



41 

 

 

 Cada fibra tem uma estrutura em camadas complexa que contém uma parede celular 

primária e três paredes celulares secundária, a camada média espessa das paredes celulares 

secundárias determina as propriedades mecânicas da fibra. (YOUSIF, 2013) 

 Os principais componentes das fibras vegetais são a celulose, hemicelulose, lignina e a 

pectina. (Santos, 2006) define a celulose como um polímero linear, onde sua unidade elementar 

é a anidro-d-glicose, que contém três radicais hidroxilas (-OH), tais hidroxilas, formam ligações 

de hidrogênio dentro das moléculas e entre moléculas de celulose, bem como com grupos 

hidroxilas da umidade do ar, o que gera a características das fibras vegetais serem hidrofílicas. 

Essa estrutura da celulose permite a formação de regiões cristalinas, onde o grau de 

cristalinidade da fibra influencia diretamente nas propriedades mecânicas do material.  

Já hemicelulose é um polissacarídeo formado pela polimerização de vários açucares, 

incluindo glicose, xilose, galactose, arabinose e manose, porém com grau de polimerização 

cerca de um décimo a um centésimo daquele encontrado para a celulose nativa. A hemicelulose 

normalmente atua como um elemento de ligação entre a celulose e a lignina, não estando 

diretamente correlacionada à resistência e dureza das fibras. Por ser mais facilmente hidrolisada 

do que a celulose, fibras contendo grande concentração de hemicelulose podem ser usadas para 

a produção de açucares e posteriormente produção de combustíveis, como o etanol. (PASSOS, 

2005). 

A lignina é uma substância polimérica amorfa que é encontrada no tecido das plantas, 

com exceção do algodão. É constituída de grupos alifáticos e aromáticos, possui natureza 

hidrofóbica e também propriedades mecânicas inferiores a celulose. Por causa da sua baixa 

polaridade, tem sido estudado o seu comportamento como agente de acoplamento em 

compósitos poliméricos apolares. A lignina, após a celulose, é o material orgânico de origem 

vegetal mais abundante, que atua como um cimento nas plantas fornecendo rigidez e dureza às 

mesmas.  

 A pectina, é um polissacarídeo, rico em ácido úrico e presença de grupos metil-éster, 

presente nas paredes celulares e com função aglutinante. Já os componentes minerais são os 

responsáveis pela formação das cinzas após a incineração das fibras (PASSOS, 2005). 

 Na Tabela 2.8, observa-se as composições químicas das principais fibras vegetais 

utilizadas em compósitos: 
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Tabela 2.8 - Composição química das fibras naturais 

Fibra 
Celulose 

(%) 

Lignina 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 

Pectina 

(%) 

Ceras 

(%) 

Umidade 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Bambu 26-43 1-31 30 - - 9,16 - 

Hemp 70,2-74,4 3,7-5,7 17,9-22,4 0,9 0,8 6,2-12 0,8 

Juta 61-71,5 11,8-13 17,9-22,4 0,2 0,5 12,5-13,7 0,5-2 

Kenaf 45-57 21,5 8-13 0,6 0,8 6,2-12 2-5 

Sisal 78 8 10 - 2 11 1 

Coco 37 42 0,15-0,25 - - 11,36 - 

Curauá 73,6 7,5 9,9 - - - - 

Fonte: Sathishkumar et al. (2013). 

 

 De maneira geral, pode-se destacar como as principais vantagens das fibras e cargas 

naturais serem produtos biodegradáveis, provenientes de fontes renováveis, serem materiais 

recicláveis, possuirem baixa densidade e baixo custo e sua alta resistência específica (com 

relação à densidade). Já as desvantagens frente as fibras sintéticas, têm-se as fibras naturais com 

baixa temperatura de degradação, alta absorção de umidade, grande volume, dificultando o 

manuseio, caráter hidrofílico, contribuindo com a dificuldade de compatibilidade com a matriz 

polimérica e a possível sazonalidade da produção da fibra.  

 

2.3.3. Processamento de compósitos com matriz polimérica 

 

 Segundo Fontes (2013) os processos de fabricação utilizados na obtenção de compósitos 

poliméricos são classificados, em sua grande maioria, de acordo com o tipo de molde utilizado: 

processos de fabricação com molde aberto e processos de fabricação com molde fechado. Como 

o próprio nome diz, a característica principal do processo de fabricação com molde aberto é que 

uma das faces do material laminado apresenta-se exposta ao ambiente, enquanto que, no 

processo de fabricação com molde fechado, o laminado encontra-se confinado entre duas faces 

do molde.  

 Entre os processos de fabricação com molde aberto, destacam-se os processos: manual 

(hand-lay-up), por pistola (spray-up), centrifugação e enrolamento (filament winding). Já para 

a fabricação de compósitos com molde fechado, destacam-se os processos: injeção, pultrusão e 

a moldagem por compressão. 
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2.3.3.1 Processo de extrusão 

 

 Segundo Santana (2012) vários processos de transformação de plásticos têm sido usados 

na produção de compósitos poliméricos. Em se tratando de compósitos de matriz termoplástica, 

o processo de extrusão vem sendo o mais reportado em artigos científicos e utilizado 

industrialmente, destacando-se principalmente o emprego de extrusores de dupla rosca. 

(Callister, 2013) cita que o processo de extrusão consiste na moldagem de um termoplástico 

viscoso sob pressão por meio de uma matriz com extremidade aberta, de maneira semelhante à 

extrusão de metais. Uma rosca ou um parafuso sem fim transporta o material peletizado através 

de uma câmara, onde ele é sucessivamente compactado, fundido e conformado como uma carga 

contínua de um fluido viscoso (Figura 2.12). A extrusão ocorre conforme essa massa fundida é 

forçada através de um orifício na matriz. A solidificação do segmento extrudado é acelerada 

por sopradores de ar, por um borrifo de água ou por um banho. A técnica é especialmente 

adaptada para produzir segmentos contínuos com seção transversal de geometria constante - 

por exemplo, barras, tubos, mangueiras, placas e filamentos. 

 

Figura 2.12 - Diagrama esquemático de uma extrusora 

 

Fonte: MAIA, 2011 

 

 Dentre os componentes de uma extrusora, a rosca é um dos mais importantes pelo fato 

de transportar, fundir ou amolecer, homogeneizar e plastificar o polímero. É devido ao 

movimento, e consequentemente cisalhamento sobre o material, que a rosca gera cerca de 80% 

de energia térmica e mecânica necessária para transformar os polímeros. Outra parte da energia 

térmica é obtida de aquecedores externos. A rosca deve ser projetada de tal maneira que a sua 
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geometria promova máxima eficiência, vazão constante, plastificação e homogeneização 

adequada sem danos ao polímero e, por fim, durabilidade (MANRICH, 2005). 

Além da rosca, a extrusora possue outros componentes dos quais, têm-se: 

 Funil ou moega de alimentação: utilizado para alimentar a extrusora com a matéria 

prima em pó/grãos ou pellets; 

 Tambor: promove a troca térmica entre os aquecedores e a resina; 

 Aquecedores: servem para aquecer o tambor; 

 Matriz de conformação: utilizada para dar forma na resina fundida (tubos, chapas, 

perfis); 

 Termopares: utilizados para medir a temperatura em diversos pontos do sistema; 

 Motor e redutor: O motor é utilizado para acionar a rosca e o redutor para diminuir a 

velocidade do motor. 

 

Ainda na Figura 2.12, pode-se observar que as extrusoras são divididas em três zonas, a 

zona de alimentação que é uma zona de transporte de material desde a região abaixo do funil 

de alimentação até o começo da zona de compressão, onde, por diminuição gradual da altura 

dos filetes, se consegue uma compressão volumétrica dos grãos, à fusão e consequentemente 

remoção do ar possivelmente preso na massa que é forçado a recuar para a zona de alimentação 

e sair pelo funil. Isto assegura um produto final livre de porosidade. 

De acordo com Cordeiro (2013), outra vantagem da compressão é que há um aumento 

de esforço cortante sobre a massa em fusão pelo movimento relativo da superfície do parafuso 

com relação à parede do cilindro. Têm-se assim uma melhoria nas condições de mistura do 

material junto com a geração de calor por atrito que ajuda a uniformizar a distribuição de 

temperatura na massa que está sendo extrudada.  

Já a zona de regulação tem a função de controlar a vazão do polímero fundido através 

da matriz, em velocidade constante, e evitar as pulsações de produção. 

As extrusoras ainda são dividas em dois grandes grupos, as extrusoras monorosca ou de 

rosca simples e as extrusoras dupla rosca. 

 As extrusoras de rosca simples podem ser usadas tanto para produzir compósitos 

granulados, como para fabricar diretamente o produto final, como perfis ou chapas. Entretanto, 

esse processo pode levar a geração de bolhas, que se formam na zona de alimentação e estão 

mais associadas à alimentação da fibra e do polímero na extrusora do que à umidade presente. 

(SANTOS, 2006). 
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 Para o processamento, a umidade da fibra deve ser removida. Isto pode ser feito num 

processo anterior de secagem em estufa ou na própria extrusora, se esta dispuser de saída para 

vácuo no meio do canhão. Outro fator limitante que precisa ser considerado é que, em 

temperaturas acima de 160 ºC e na presença de oxigênio, as fibras podem sofrer termo-oxidação 

levando ao escurecimento e, em temperaturas acima de 230 ºC, ocorre degradação das mesmas 

com consequente perda de propriedades. (FRISK, 2004). 

 Ainda segundo Frisk (2004) por esses aspectos, a utilização de extrusoras dupla rosca 

tem sido preferida em função de: possibilidade de controle de energia introduzida via 

configuração de rosca e parâmetros de processamento, de tal forma que se possam garantir as 

baixas temperaturas exigidas; tempo de residência curto das fibras na temperatura de fusão do 

polímero sem a presença de oxigênio; excelente mistura e dispersão das fibras, principalmente 

com o uso de roscas co-rotantes e inter-penetrantes.  

 Nas extrusoras dupla rosca, duas roscam giram lado a lado dentro de um barril de furo 

interno, onde as roscas estão intercaladas. As roscas podem girar no mesmo sentido (co-

rotacionais) ou no sentido contrário (contra-rotacionais). 

 O transporte de um polímero em uma extrusora monorosca é do tipo fluxo induzido por 

arraste, ou seja, arraste sob fricção de sólidos na zona de alimentação da rosca e arraste viscoso 

na zona de dosagem do polímero fundido na rosca. Por outro lado, o transporte na extrusora 

dupla rosca com filetes penetrantes é um tipo de transporte com deslocamento positivo. A 

eficiência desse transporte positivo depende somente de quão bem o filete de uma rosca fecha 

o canal da outra rosca. (SANTANA, 2012 apud BLASS, 1988). 

 Outra diferença principal entre as extrusoras de monorosca e dupla rosca é o perfil de 

velocidades. O perfil de velocidade na extrusora monorosca é mais simples, ou seja, o polímero 

fundido faz um movimento em zig-zag dentro do canal da zona de dosagem, em direção à saída 

da rosca. Na dupla rosca a situação é mais complexa e algumas vezes difícil de ser descrita. Os 

padrões de fluxo mais complexos que ocorrem nesta apresentam uma série de vantagens, tais 

como, boa qualidade de mistura, boa transferência de calor, maior capacidade de fusão, boa 

capacidade de devolatilização e bom controle de temperatura do material dentro da extrusora. 

(MANRICH, 2005). 

 A partir do processo de extrusão, obtêm-se o processo de peletização dos compósitos, 

tal processo consiste basicamente em três fases. A primeira fase direciona a resina, geralmente 

em forma de pó, adicionada de maneira gradual por dosadores, a passar por um cilindro 

aquecido por resistência elétricas, onde se fundem. A segunda fase, a resina fundente (massa 

aquecida), na extremidade da extrusora atravessa os orifícios do cabeçote (matriz), ganhando 
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forma de "cordões", estes são direcionados para um reservatório com água. Os guias com polias 

mantêm os "cordões aquecidos" mergulhados, solidificando-os. Na fase final do processamento 

os "cordões" solidificados e resfriados são arrastados pelo movimento de corte do peletizador 

(granulador), onde os mesmos são triturados, em forma de pellets. (BISPO, 2011). 

 

2.3.3.2 Processo de injeção 

 

 Injeção é um processo de moldagem de materiais poliméricos onde o material é 

fluidificado por aquecimento, e a seguir injetado em um molde de uma ou mais partes. Na 

injetora existe um conjunto denominado rosca-pistão, onde o polímero é fluidificado para ser 

injetado no molde. A cavidade do molde é essencialmente o negativo da peça a ser produzida. 

A cavidade se enche com o material injetado sob grande pressão e sofre um resfriamento, indo 

para o estado sólido, quando finalmente a peça é expulsa da cavidade, resultando no produto 

final. (MANRICH, 2005) 

 Callister (2013) define o processo de injeção a partir da Figura 2.13, onde a quantidade 

correta de material peletizado é alimentada a partir de uma moega de carregamento para o 

interior de um cilindro, pelo movimento de um êmbolo ou pistão. Essa carga é empurrada para 

frente, para o interior da câmara de aquecimento, onde é forçada ao redor de um espalhador, de 

modo a ter contato com a parede aquecida. Como resultado, o material termoplástico se funde 

para formar um líquido viscoso. Em seguida, o plástico fundido é impelido, novamente pelo 

movimento do êmbolo, através de um bico injetor, para o interior da cavidade do molde; a 

pressão é mantida até que o material moldado tenha solidificado. Finalmente o molde é aberto, 

a peça é ejetada, o molde é fechado e todo o ciclo é repetido. Provavelmente a característica 

mais excepcional dessa técnica seja a velocidade na qual as peças podem ser produzidas. Para 

os termoplásticos, a solidificação da carga injetada é quase imediata; consequentemente, os 

tempos de ciclo para o processo são curtos (comumente da ordem de 10s a 30s).  

Conforme a Figura 2.13, e de acordo com Harada (2004) as máquinas de injeção 

atualmente utilizadas na indústria de transformação possuem as seguintes partes: 

 Base: estrutura de forma retangular - fundida ou de cantoneiras soldadas - que, apoiada 

no piso, sustenta as demais partes da máquina e contém os componentes do sistema 

hidráulico, como o motor elétrico e o reservatório de óleo hidráulico. 

 Conjunto injetor: estrutura fundida que pode ser por êmbolo, plastificador ou pré-

plastificador.  
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 Placa fixa: tem sua estrutura fundida e serve de apoio à parte do molde que leva a bucha 

de injeção.  

 Placa móvel: tem sua estrutura fundida e serve de suporte para a parte do molde onde 

se situa o sistema de extração.  

 Conjunto de fechamento: sistema que serve de deslocamento para a placa móvel. Na 

sua estrutura encontram-se os cilindros hidráulicos, e parte da máquina injetora, onde 

estão posicionadas as colunas da máquina, além do extrator. 

 Circuito hidráulico: formado pelo motor e pelo sistema hidráulico, que fazem parte da 

unidade de acionamento de todos os movimentos da máquina injetora. 

 

Figura 2.13 - Diagrama esquemático de uma injetora 

 

Fonte: Cruz, 2012. 

 

Em condições ideais de armazenagem, o material deve apresentar baixo grau de 

umidade. No entanto, se o ambiente da estocagem e o local de trabalho apresentarem-se úmidos, 

poderá haver condensação na superfície dos grânulos do material a ser moldado. Esta presença 

de umidade poderá resultar em "mica", manchas, escamas ou bolhas nas peças moldadas. Nestes 

casos, a secagem prévia é o procedimento recomendado (HARADA, 2004). 

Ainda segundo Harada (2004) a secagem do polímero tem ainda a vantagem de pré-

aquecer o material, fornecendo uma temperatura de plastificação mais uniforme, reduzindo as 

possibilidades de pontos de superaquecimento no cilindro e permitindo ciclos de moldagem 

mais rápidos. 

Além da secagem, outros fatores são importantíssimos e devem ser monitorados no 

processo de moldagem por injeção, tais como: pressão de injeção, temperatura de injeção, 

temperatura do molde, tempo de resfriamento e vazão de injeção. 
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2.3.4. Compósitos poliméricos reforçados por fibras naturais 

 

 A utilização de compósitos poliméricos com fibras naturais não é recente, e as primeiras 

patentes datam por volta de 1960. Durante os anos 70 e 80, as fibras sintéticas substituíram as 

fibras vegetais, devido ao seu melhor desempenho e aos aspectos econômicos. A partir da 

década de 90, uma visão mais realística ou "ecológica" do processo industrial fez ressurgir o 

interesse em materiais renováveis, tais como as fibras e óleos vegetais, principalmente na 

indústria automotiva. Associado aos aspectos ecológicos, há também os aspectos tecnológicos 

e as vantagens econômicas no uso destes materiais. A questão social é também um forte 

argumento para o incentivo da produção destes compósitos, uma vez que estes materiais são 

oriundos de regiões economicamente pobres (SILVA, 2003). 

 E devido a essa mudança de visão, que os materiais termoplásticos passarem a ser mais 

visados em utilização em materiais compósitos poliméricos reforçados por fibras naturais, uma 

vez que os termoplásticos podem ser reciclados e portanto, utilizados mais de uma vez, 

agredindo assim, menos o meio ambiente. 

 Dentre os termoplásticos, os que mais se destacam na utilização de compósitos são o 

polietileno, polipropileno, poliuretano e a poliamida. E as principais fibras naturais empregadas 

nesses compósitos são as fibras de sisal, coco, curauá, juta, além de fibras de madeira, bagaço 

e bambu.  

 As propriedades mecânicas destes compósitos dependem de alguns fatores, tais como 

fração volumétrica, razão de aspecto, distribuição e orientação das fibras, adesão da fibra-matriz 

e composição química da matriz polimérica e das fibras.  

 A adição de fibras naturais em materiais poliméricos busca basicamente duas vertentes, 

a primeira é o aumento das propriedades específicas, tais como, melhora nas propriedades 

óticas, propriedades térmicas e nas propriedades mecânicas, sejam elas à tração, flexão, 

impacto, etc., a outra vertente é a redução do custo de produção, uma vez que a aquisição de 

fibras naturais é de baixo custo e de um material renovável, e a adição de materiais naturais, 

reduzem o custo de matéria-prima na fabricação do compósito. 

 Um grande exemplo da aplicação de materiais compósitos poliméricos reforçados por 

fibras naturais é na industria automotiva, onde a sua aplicação implica em uma redução de custo 

e peso nos veículos. Dentre as aplicações podemos citar as partes alcochoadas, os painéis, 

consoles, etc. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo será mostrada a obtenção e processamento da matéria-prima, que é o 

endocarpo do coco seco, para a fabricação do compósito, com a poliamida 6 como matriz. A 

primeira etapa descreve desde a obtenção do endocarpo do coco seco cru, sua limpeza, moagem 

e peneiramento até o seu processo de secagem para a fabricação do compósito. A segunda etapa 

trata desde a definição do percentual de carga/matriz, passando pelo processo de extrusão, até 

chegar a fabricação dos corpos de prova na moldagem por injeção. E por fim, da realização dos 

ensaios físicos (densidade e absorção de água) e mecânicos (tração e flexão), bem como da 

análise da fratura por microscopia eletrônica de varredura. 

 Na Figura 3.1 descreve-se todo o fluxograma da parte experimental do trabalho, desde 

a obtenção da matéria-prima até a análise da fratura do ensaio de tração. 

 

Figura 3.1 - Fluxograma dos procedimentos experimentais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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3.1. MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS  

 

3.1.1. Matriz polimérica 

 

 O polímero utilizado no trabalho como matriz foi a poliamida 6 da Petropol, empresa 

distribuidora e comercializadora de polímeros situada em Mauá - SP.  A referência da petropol 

para a resina usada é "Nypol B3 HL NTLA010 NT308" que a define como poliamida 6 standard 

com baixa viscosidade, ideal para moldagem por injeção, bom conjunto de propriedades 

mecânicas com excelente resistência ao impacto e boa resistência térmica. Suas principais 

propriedades estão definidas na Tabela 3.1, onde "DAM" são as propriedades do material seco 

e "Cond" com umidade relativa do ar de 50%. 

 

Tabela 3.1 - Principais propriedades da poliamida 6 da Petropol 

 

Fonte: Petropol (2015) 
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3.1.2. O Endocarpo do coco seco 

 

 O endocarpo do coco seco utilizado como carga (Figura 3.2) foi adquirido na empresa 

Coco e Cia, que tem em seus principais produtos, derivados do coco maduro, como o leite de 

coco, coco ralado, coco flocado queimado, etc, porém, também comercializa derivados do coco 

verde, como a água de coco. A Coco e Cia está situada no município de São José de Mipibu - 

RN e atua no mercado desde 1990, e utiliza os endocarpos como alimentadores de suas 

caldeiras.  

 

Figura 3.2 - Endocarpos do coco seco fornecidos pela empresa Coco e Cia 

 

 

Fonte: Autor 

 

3.1.2.1 Condicionamento do endocarpo 

 

 Após o recebimento dos endocarpos do coco seco pela companhia Coco e Cia, foi 

necessário desengordurá-los, devido à presença de resíduo de amêndoa e a realização de uma 

limpeza para retirada de algumas fibras e do albúmem sólido, remanescentes do processo 

industrial. Para o processo de limpeza foi adaptada uma ferramenta através de uma máquina 
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furadeira, com uma escova de aço acoplada a mesma, o que proporcionou uma maior eficiência 

na limpeza dos endocarpos.   

 Após o processo de limpeza, os endocarpos foram martelados com martelos manuais, 

com o intuito de tornar os pedaços menores para o posterior processamento de moagem. Na 

Figura 3.3 pode-se observar a presença de microfibrilas, contidas no interior do endocarpo. 

 

Figura 3.3 - Presença de microfibilas no interior dos endocarpos 

 

 

Fonte: Autor 

 

3.1.2.2 Moagem e peneiramento do endocarpo 

 

 Após a limpeza e quebra dos endocarpos em pedaços menores, houve uma tentativa de 

moê-los em um moinho de bolas, com bolas de porcelana do Laboratório de materiais 

compósitos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), porém sem sucesso. Os 

endocarpos ficaram por horas dentro do moinho e devido a sua alta dureza, não sofreram 

quaisquer desgaste.  

Microfibrilas 
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 Dessa forma, optou-se por mudar o método de moagem, e moê-los em um moinho de 

martelos no Laboratório de geologia e mineração do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN) (Figura 3.4). Tal processo de moagem mostrou-se eficiente para o endocarpo, gerando 

particulados de várias faixas granulométricas.  

 

Figura 3.4 - Moinho de martelos do laboratório de geologia e mineração do IFRN 

 

     

Fonte: Autor 

 

O endocarpo é inserido no funil na parte superior do moinho e coletado em um recipiente 

na parte inferior da mesa, após a passagem do endocarpo pela paneira do moinho.  

Após o processo de moagem os endocarpos passaram por um processo de peneiramento 

manual, através de peneiras de diferentes faixas granulométricas.  

Para a definição da faixa granulométrica a ser utilizada, foi levado em consideração 

diversos fatores, tais como: diâmetro do bico da injetora, diâmetro da matriz da extrusora, 

possibilidade do particulado ficar em suspensão no processo de extrusão e, por fim, o interesse 

na homogeneidade do material compósito. 

Santana (2012) utilizou o particulado com a granulometria de mesh 16 para o endocarpo 

do coco seco para fabricação de um compósito com polipropileno e o submeteu ao processo de 

extrusão e injeção, porém, houve uma grande variação na faixa granulométrica após análise da 

determinação da granulometria à laser. (Sarki et al., 2011) utilizaram o particulado do coco 

juntamente com epóxi, com granulometria de 100 µm. (Bhaskar et al., 2012) também utilizaram 

o particulado do coco juntamente com epóxi, na granulometria entre 200 µm e 800 µm. Os 

compósitos foram fabricados através de fundição em moldes e identificou-se a formação de 
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vazios nos materiais, propondo o aumento da parcela próxima de 200 µm para melhorar a 

adesão particula/matriz.  

Portanto, de acordo com as referências supracitadas e das preocupações com os 

possíveis problemas que poderiam acontecer nos processos de extrusão e injeção, definiu-se 

pela utilização da granulometria entre o intervalo de 212 µm e 500 µm (mesh 65 e mesh 32, 

respectivamente). Pode-se observar a partir da Figura 3.5 a aparência do particulado na faixa 

granulométrica definida. 

 

Figura 3.5 - Particulado do endocarpo na faixa granulométrica de 212 µm e 500 µm 

 

 

Fonte: Autor 

 

A partir da definição da faixa granulométrica e após o peneiramento, foram definidos 

grupos de granulometrias para avaliar o rendimento da obtenção desde o endocarpo do coco 

seco moído no moinho de martelo, até a obtenção da faixa granulométrica definida. O resultado, 

pode ser observado na Tabela 3.2 a seguir: 
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Tabela 3.2 - Rendimento de diversas faixas granulométricas após a moagem e peneiramento 

Faixa Granulométrica (FG) Resíduo (g) Resíduo (%) 

FG > 1000 µm 473,6 47,36 

1000 µm > FG > 500 µm 97,8 9,78 

500 µm > FG > 212 µm 64,7 6,47 

212 µm > FG > 149 µm 73,1 7,31 

149 µm > FG 198,6 19,86 

Perdido 92,2 9,22 

Total 1000 100 

Fonte: Autor 

 

A partir da Tabela 3.2, pode-se observar o baixo rendimento na faixa granulométrica 

definida, sendo aproveitado apenas 6,47% do peso total do endocarpo para a utilização na 

fabricação do compósito, dessa forma, foi necessária uma grande quantidade de matéria-prima 

do endocarpo do coco seco para a fabricação do compósito, calculada em aproximadamente 8 

kg. Destaca-se também, o grande percentual de particulas acima 1000 µm, tal fato, deve-se pelo 

desgaste da peneira do moinho de martelo, que devido ao seu longo período de operação, está 

com alguns orifícios maiores do que o padronizado. Houve também grande quantidade de 

formação de pó (Figura 3.6) após a moagem e posterior peneiramento do endocarpo, devido ao 

processo agressivo de moagem por martelo, que por diversas vezes se impacta com o 

endocarpo, fazendo com que o particulado diminua de tamanho a cada impacto. 

 

Figura 3.6 - Faixas granulométricas após o peneiramento  

 

 

Fonte: Autor 

FG < 149 µm 500 µm > FG > 212 µm 
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3.1.3. Secagem dos materiais 

 

 Anteriormente ao processo de extrusão, os materiais foram secos devido à alta presença 

de umidade. Para tal procedimento foi utilizado inicialmente uma estufa de ventilação forçada 

da Venticell à 60 ºC por 8h e posteriomente utilizada uma estufa à vácuo, com o intuito de 

maximizar a retirada da umidade, da TECNAL (TE-395) em uma temperatura de 80 ºC por 16h 

(Figura 3.7). 

Figura 3.7 - Estufa de ventilação forçada (a) e estufa à vacuo (b) 

 

    

Fonte: Autor 

 

Após a extrusão, os materiais também foram secados na estufa de ventilação forçada 

por 3h à 60 ºC e em seguida, em estufa à vacuo por 9h à 80 ºC, para posteriormente serem 

submetidas ao processo de injeção. 

Os materiais não puderam ficar muito tempo nas estufas devido a possibilidade da 

poliamida sofrer oxidação gradual, descoloração e posterior fragilização, quando expostas 

durante longos períodos a temperaturas acima de 75  ºC. 

 

3.2. FABRICAÇÃO DOS COMPÓSITOS 

 

Para a caracterização do material, foram definidos 4 grupos: o 1 º denominado de PA6 

INJETADA (PA6 INJ), é a poliamida pura, que passou apenas pelo processo de secagem e foi 

posteriormente para o processo de injeção do polímero (sem passar pela extrusora), o 2º grupo 

é denominado PA6 EXTRUDADA (PA6 EXT), com o intuito de avaliar os impactos do 

a) b) 
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processo de extrusão na poliamida 6, o 3º grupo é o compósito com 10 wt% do particulado, ou 

seja, 90% de poliamida 6 e 10 % de endocarpo do coco seco em massa, denominado de 

(90PA10EC) e por último, o grupo com 20 wt% do particulado, ou seja, 80% de poliamida 6 e 

20% de endocarpo do coco seco em massa, denominado de (80PA20EC). 

Para a definição do percentual em massa dos compósitos, (Bhaskar et al., 2012) 

utilizaram 20 wt%, 25 wt%, 30 wt% e 35 wt% do particulado com epóxi e obtiveram os 

melhores resultados de resistência à tração e módulo elástico no compósito com 20 wt%. Já 

(Sarki et al., 2011) utilizaram o endocarpo do coco seco com 0 wt%, 10 wt% e 20 wt% junto 

com epóxi, obtendo resultados coerentes, com o aumento do módulo de elasticidade, redução 

da resistência ao impacto e aumento da dureza, na medida que aumentou o percentual de 

endocarpo. Dessa forma, baseado na literatura e na redução da resistência mecânica do material 

com o aumento da área de interface particulado/matriz, definiu-se a utilização de dois grupos 

de compósitos, com 10 wt% e 20 wt%, além de realizar os ensaios com a poliamida 6 pura 

passando pelo processo de extrusão e sem passar pela extrusora para servir de termos 

comparativos. 

Na Tabela 3.3 temos o resumo dos quatro grupos que foram avaliados: 

 

Tabela 3.3 - Composição dos compósitos 

Composição Poliamida 6 (%) Endocarpo (%) Extrusão 

PA6 INJ 100 - Não 

PA6 EXT 100 - Sim 

90PA10EC 90 10 Sim 

80PA20EC 80 20 Sim 

Fonte: Autor 

 

Os materiais foram processados no Laboratório de Reologia e Processamento de 

Polímeros (LabPol) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

3.2.1. Processamento por extrusão 

 

Os materiais foram submetidos ao processo de extrusão após a sua secagem em estufas 

de ventilação forçada e à vacuo. Inicialmente foram processados 1 kg de poliamida 6 para 

garantir que não tería-se nenhum contaminante no processo de extrusão dos materiais.  
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Antes da extrusão os materiais foram misturados manualmente, de forma que fossem 

inseridos na extrusora 1100g de cada grupo.  

Os compósitos foram extrudados em uma extrusora dupla rosca co-rotacional da AX 

Plásticos, modelo AX-DR 16:40, com roscas de diâmetros de 16 mm e relação 

comprimento/diâmetro (L/D) = 40 (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 - Extrusora dupla rosca co-rotacional AX-DR 16:40 

 

 

Fonte: Autor 

 

Os materiais só foram retirados da estufa de ventilação forçada imediatamente antes de 

serem introduzidos na extrusora, com o intuito de evitar o contato com a umidade. 

O material é inicialmente introduzido nos funis, passa pela zona de aquecimento, que 

para essa extrusora são nove zonas, saem na forma de fios da matriz e passa pelo processo de 

resfriamento em banho d'água, para depois passar pelo granulador e sair na forma de pellets. 

Os parâmetros utilizados no processo de extrusão seguem na Tabela 3.4. Todos os 

parâmetros foram mantidos idênticos para todas as formulações, de forma que possa-se 

compará-las após a realização dos ensaios. 

 As temperaturas de processamento foram definidas de acordo com o ponto de fusão da 

resina (220  ºC) e baseado nos estudos de (Lira, 2016) e (Silva, 2008) que observaram através 

Funil Zona de aquecimento 

Zona de resfriamento 

Granulador 
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de estudo de termogravimetria que o endocarpo do coco seco começa a se degradar em média 

a 240 ºC com a degração da hemicelulose. 

 A rotação no funil de alimentação da extrusora durante todo o processo foi de 40 rpm. 

Já a rotação da rosca da extrusora foi de 220 rpm. 

 

Tabela 3.4 - Parâmetros utilizados no processo de extrusão 

 

Composição 
Perfil de temperatura para a extrusão (º C) 

Rotação  

Rosca 

ZN1 ZN2 ZN3 ZN4 ZN5 ZN6 ZN7 ZN8 Matriz (rpm) 

PA6 EXT 

90 150 200 210 210 210 210 220 210 220 90PA10EC 

80PA20EC 

Fonte: Autor 

 

3.2.2. Processamento por injeção 

 

Após a extrusão, os materiais em forma de pellets foram deixados em estufa de 

ventilação forçado por 3h à 60 ºC e posteriormente em estufa à vacuo por 9h à 80 ºC.  

Os materiais foram injetados em uma injetora ARBURG ALLROUNDER, modelo 

270S (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 - Injetora Arbug Allrounder 270S 

 

Fonte: Autor 

Funil 

Cilindro de aquecimento Molde 
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Para cada composição foram descartados os primeiros corpos de prova para evitar 

contaminação do processo anterior.  

Os parâmetros de injeção estão descritos nas Tabelas 3.5 e 3.6, onde os mesmos foram 

definidos conforme recomendação do fabricante da poliamida 6 (Petropol) e baseado nas 

análises realizadas por (Lira, 2016) e (Silva, 2008) da degradação do endocarpo do coco seco. 

No processo de injeção, diferentemente do processo de extrusão, o resfriamento foi feito a ar. 

 

Tabela 3.5 - Perfil de temperatura por zonas para o processo de injeção 

Perfil de temperatura para injeção (ºC) 

Zona de alimentação (Z1) Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona do bico de injeção (Z5) 

210 220 230 230 220 

Fonte: Autor 

 

Tabela 3.6 - Parâmetros utilizados no processo de injeção 

Pressão de 

injeção (bar) 

Pressão de 

recalque (bar) 

Tempo de 

resfriamento (s) 

Vazão de 

injeção (cm³/s) 

Temperatura do 

molde (ºC) 

2000 600 40 20 30 

Fonte: Autor 

 

Após o processo de injeção os corpos de prova obtidos foram acondicionados em sacos 

plásticos e mantidos a 23 ± 2  ºC para posterior realização dos ensaios físicos e mecânicos. 

 

3.2. ENSAIOS REALIZADOS 

 

Para a caracterização dos compósitos foram realizados ensaios de densidade, absorção 

de água, ensaios de tração, ensaios de flexão e, por fim, análise da fratura dos corpos de prova 

rompidos no ensaio de tração, através de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

3.3.1. Ensaio de densidade volumétrica 

 

O ensaio de densidade foi realizado no Laboratório de Cimentos (LabCim) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) de acordo com a norma ASTM D792.  

Os corpos de prova foram acondicionados por 48h à 23 ºC e 50 % de umidade relativa, 

esses mesmos parâmetros foram utilizados durante a realização do ensaio. Para a realização do 
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ensaios, foi utilizado o método A da norma ASTM D792, que utiliza a água como fluido de 

imersão. 

Para a realização do ensaio, as amostras foram pesadas em uma balança analítica da 

marca Shimadzu AUY220, com capacidade máxima de 220g e resolução de 0,1mg. A 

densidade foi medida através do uso de um picnômetro com água destilada, além do auxílio de 

um termômetro para medir a temperatura da água.  

Inicialmente mede-se a temperatura da água em ºC, pica-se o material em pequenos 

pedaços e mede-se a sua massa ("a"). Posteriormente tara-se o picnômetro e o completa com 

água destilada ("w") e por fim, imersa-se o material no picnômetro e anota-se a massa ("b"). 

A densidade volumétrica do material foi calculada a partir da seguinte equação: 

 

D =
a

a + w + b
x 0,9975                                                                                                                    (3.1) 

 

Onde: 

a - massa da amostra seca (g); 

w - massa do fio parcialmente imerso em água (g); 

b - massa do fio com as amostras imersas em água (g); 

D - densidade volumétrica do material (g/cm³) 

0,9975 - massa específica da água a 23 ºC. 

 

3.3.2. Ensaio de absorção de água 

 

O ensaio de absorção de água foi realizado no Laboratório de Cimentos (LabCim) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) de acordo com a norma ASTM D570. 

Foram utilizados três corpos de prova para cada composição. As amostras foram secas em 

estufa de ventilação forçada a 50 ºC por 24h devido ao alto teor higroscópico da poliamida 6. 

Os corpos de prova foram pesados em uma balança analítica da marca Shimadzu 

AUY220, com capacidade máxima de 220g e resolução de 0,1mg (Figura 3.10), antes de serem 

imersos em água destilada. Após a imersão, as amostras foram pesadas com 24h (para 

comparação com valores padronizados) e posteriormente em intervalos de tempos constantes 

até a saturação. A cada retirada do corpo de prova da imersão, ele era seco com pano úmido, 

pesado e recolocado em imersão.   
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Figura 3.10 - Balança analítica Shimadzu AUY220 

 

 

Fonte: Autor 

 

 Ao final do ensaio calcula-se o percentual de absorção, segundo a equação 3.2: 

 

 % absorção =
wi - wo

wo
x 100                                                                                                          (3.2) 

 

Onde: 

wi - peso da amostra molhada a cada pesagem (g) 

wo - peso da amostra seca 

 

Após as medições, é gerado um gráfico do percentual de absorção x tempo de imersão  

com a média dos três corpos de prova ensaiados.  

 

3.3.3. Ensaio de tração 

 

O ensaio de tração foi realizado no Laboratório de Metalurgia e Ensaios Mecânicos 

(LabMEM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de acordo com a norma 

ASTM D638. Foram ensaiados 07 corpos de prova para cada composição para a determinação 

da resistência última à tração, tensão de escoamento, módulo de elasticidade longitudinal e 

elongação na ruptura dos materiais compósitos.  
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Os ensaios foram realizados em uma máquina de ensaio universal da Shimadzu, modelo 

AG-X (Figura 3.11), com capacidade máxima de 300 kN. 

 

Figura 3.11 - Máquina de ensaio universal Shimadzu AG-X 

 

 

Fonte: Autor 

 

Os corpos de prova foram confeccionados a partir de moldes da injetora conforme a 

norma ASTM D638 e possuem as seguintes dimensões: 

 

Figura 3.12 - Corpo de prova para ensaio de tração 

 

 

Fonte: ASTM D638 

Onde: T = 3,2 mm; W = 13 mm; L = 57 mm; WO = 19 mm; LO = 165 mm; G = 50 mm; D = 

115 mm; R = 76 mm. 
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Os ensaios para os compósitos foram realizados a velocidade de 5 mm/min, distância 

entre garras de 115 mm, espessura do corpo de prova de 3,2 mm e largura da área útil de 13 

mm. Todos os testes foram realizados a temperatura de 25 ºC e umidade relativa de 50%. Já 

nos corpos de prova com a poliamida pura foram realizados ensaios a 5 mm/min para efeito 

comparativo e a 500 mm/min para obtenção das propriedades mecânicas do material. 

 

3.3.4. Ensaio de flexão 

 

O ensaio de flexão em três pontos foi realizado no Laboratório de Metalurgia e Ensaios 

Mecânicos (LabMEM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de acordo 

com a norma ASTM D790. Foram ensaiados 07 corpos de prova para cada composição para a 

determinação da resistência máxima à flexão e módulo de elasticidade à flexão.  

Para a realização do ensaio de flexão foi utilizada a mesma máquina de ensaio universal 

da Shimadzu AG-X utilizada no ensaio de tração, apenas retirou-se as garras do ensaio de tração 

e as substituiu pela carga de aplicação do ensaio de flexão e a base com apoio em dois pontos. 

(Figura 3.13).   

 

Figura 3.13 - Ensaio de flexão de 3 pontos 

 

 
 

Fonte: Autor 

Todos os ensaios foram realizados a velocidade de 1,3 mm/min, distância entre eixos de 

50 mm, espessura do corpo de prova de 3,2 mm e largura de 13 mm. Todos os testes foram 

realizados a temperatura de 25 ºC e umidade relativa de 50%. 
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 De acordo com a norma ASTM D790, para o cálculo da resistência última à flexão, 

módulo de elasticidade à flexão e deformação à flexão, foram utilizadas as equações 3.3, 3.4 e 

3.5 respectivamente. 

 

 σf =
3PL 

2bd²
                                                                                                                                            (3.3) 

 

 E =
L³m 

4bd³
                                                                                                                                             (3.4) 

 

ε =
6Dd 

L²
                                                                                                                                               (3.5) 

 

Onde: 

 

σf - tensão à flexão (MPa); 

P - carga máxima de ensaio (N); 

L - distância entre os apoios (mm); 

b - largura do corpo de prova (mm); 

d - espessura do corpo de prova (mm); 

E - módulo de elasticidade à flexão (GPa); 

m - inclinação da tangente formada pela curva carga (N) x deflexão (mm) (N/mm); 

ε - deformação de flexão (%); 

D - deflexão máxima no centro do corpo de prova (mm). 

 

3.3.5. Microscopia eletrônica de varredura 

 

Após os ensaios de tração, foram obtidas imagens no MEV dos corpos de prova 

rompidos dos grupos 90PA10EC E 80PA20EC, com o intuito de fazer uma análise dos 

mecanismos de fratura dos compósitos.  

Para a análise da microscopia eletrônica de varredura foi utilizado o MEV da HITACHI, 

TM 3000, Tabletop Microscope, com uma tensão de aceleração de elétrons de 15 KV no modo 

Analy.  

Foram obtidas imagens em 30x, 50x, 100x, 200x e 500x. 
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4. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo são apresentados uma análise da micrografia do particulado do endocarpo 

do coco seco e uma análise macroscópica dos corpos de prova dos compósitos, os resultados 

obtidos  no ensaio de densidade volumétrica tanto do polímero puro, extrudado, bem como dos 

compósitos com 10 wt% e 20 wt%, os resultados do ensaio de absorção de água, com um 

comparativo entre as tabelas da literatura com a absorção em 24h. São apresentados também os 

resultados do ensaio de tração uniaxial, relacionando as propriedades mecânicas de limite de 

escoamento, módulo de elasticidade longitudinal e deformação na ruptura, como também os 

resultados do ensaio de flexão em 3 pontos para os 4 grupos de corpos de prova, e por fim, uma 

análise da fratura microscópica e macroscópica dos corpos de prova rompidos no ensaio de 

tração. 

 

4.1. Análise microscópica e macroscópica 

 

 Foram obtidas imagens no microscópio eletrônico de varredura do particulado do 

endocarpo do coco seco na faixa granulométrica definida (212 µm a 500 µm), com o intuito de 

caracterizar sua microestrutura (Figura 4.1) 

 

Figura 4.1 - MEV da microestrutura do particulado do coco seco 

 

 

Fonte: Autor 

Prismático 
Prismático 

Esférico 
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 Observa-se uma variação no tamanho e forma das partículas, também observado por 

(Bello et al., 2015), porém verifica-se a predominância de partículas esféricas e em formato 

prismático. 

 Nos corpos de prova de tração, após o processo de injeção (Figura 4.2), observa-se nos 

corpos de prova dos compósitos uma superfície lisa, tonalidade amadeirada e aspecto opaco. 

Nos corpos de prova do grupo 80PA20EC, observa-se uma zona mais esbranquiçada próximo 

as extremidades do corpo de prova, devido a maior dificuldade de deslocamento do particulado 

para as extremidades no processo de injeção. 

 Nos corpos de prova da poliamida 6 extrudada, observa-se uma tonalidade amarelada, 

em virtude das temperaturas envolvidas no processo de extrusão, que são muito superiores a 

temperatura que se inicia o processo de descoloração da poliamida 6 (75 ºC). 

 

Figura 4.2 - Corpos de prova de tração 

 

                              
 

Fonte: Autor 

 

 

90PA10EC 80PA20EC 
PA6 INJ PA6 EXT 
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4.2. Ensaio de densidade 

 

 Na Figura 4.3 apresentam-se os resultados das densidades volumétricas médias da 

poliamida 6 injetada, poliamida 6 extrudada, e dos compósitos com 10 wt% e 20 wt%. 

  

Figura 4.3 - Valores médios de densidade volumétrica 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

Através desses resultados, observa-se que os compósitos possuem densidade 

volumétrica baixa, o que é excelente para aplicações em estruturas leves. 

Observa-se através da Figura 4.3 que a menor densidade volumétrica foi a da poliamida 

6 injetada, tal fato se deve pois esse material não passou pelo processo de extrusão, não 

absorvendo umidade do processo. Conclui-se também que ocorre uma diminuição da densidade 

volumétrica a medida que aumenta o percentual em massa do endocarpo do coco seco, esse 

efeito ocorre, principalmente pelo aumento de zonas de interface particulado/matriz, fazendo 

com que a estrutura se torne mais leve, pode-se também atrelar esse efeito a baixa densidade do 

endocarpo, que segundo (Udhayasankar e Karthikeyan, 2015) varia entre 1,05 e 1,20 g/cm³. 

Bhaskar et al. (2013) em seu estudo do endocarpo do coco seco reforçando uma matriz 

de epóxi, também observou a redução da densidade volumétrica com o aumento do percentual 

em massa do particulado do endocarpo. 

Na Tabela 4.1, estão relacionados os valores de densidade volumétrica e os desvios 

padrões para cada grupo analisado. 
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Tabela 4.1 - Valores de densidade volumétrica média e desvio padrão   

 

Composição 
Densidade volumétrica 

(g/cm³) 
Desvio padrão 

PA 6 INJ 1,084 0,019 

PA 6 EXT 1,106 0,018 

90PA10EC 1,095 0,027 

80PA20EC 1,089 0,023 

 

Fonte: Autor 

 

O valor de 1,084 g/cm³ encontrado para a poliamida 6 injetada se assemelha ao valor de 

1,13 g/cm³ fornecido pelo data sheet da Petropol. Além disso, os baixos desvios padrões 

encontrados nos resultados, indicam uma excelente homogeneidade do material.  

 

4.3. Ensaio de absorção de água 

 

Os resultados obtidos no ensaio de absorção de água (24h de imersão) para as quatro 

composições estão descritas na Tabela 4.2, e se assemelham ao valor de 1,6% encontrado por 

(Simielli, 2010) para a poliamida 6 pura: 

 

Tabela 4.2 - Percentual de absorção de água média em 24h de imersão 

 

Composição Absorção de água (%) Desvio padrão  

PA 6 INJ 2,023 0,020 

PA 6 EXT 2,011 0,012 

90PA10EC 2,060 0,010 

80PA20EC 2,022 0,015 

 

Fonte: Autor 

 

Os corpos de prova também foram imersos em água destilada por um período de 38 

dias, e os percentuais de absorção de água para cada conjunto de corpo de prova são 

apresentados na Figura 4.4. Observa-se a saturação próxima de 7% para os materiais 

compósitos e um pouco abaixo disso para a poliamida 6 pura. 
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Figura 4.4 - Curva de absorção de água em longo período de imersão 

 

 

Fonte: Autor 

 

Os compósitos apresentam inicialmente um comportamento linear de absorção de água, 

e posteriormente ocorre um declínio na taxa de absorção, que pode ser observado pela 

inclinação das curvas. 

Observa-se que o compósito com maior percentual de material lignocelulósico foi o que 

absorveu mais água no ensaio, seguido pelo compósito com 10 wt%, ou seja, quanto maior o 

percentual de material lignocelulósico no compósito, maior será a sua absorção de água. O 

mesmo comportamento foi encontrado por (Bhaskar et al., 2013) que ensaiou compósitos de 

matriz epóxi com endocarpo particulado como reforço em concentrações de 20 wt%, 25 wt%, 

30 wt% e 35 wt%, e observou que a medida que aumentava o percentual em peso do particulado, 

também aumentava o percentual de absorção de água. Segundo (Aquino et al., 2007), o 

principal responsável pela absorção de água em materiais lignocelulósicos é a hemicelulose. 

Outra fator relevante, é o fato da poliamida extrudada ter absorvido menos água do que 

a poliamida injetada, tal comportamento se deve ao fato da absorção de água já adquirida no 

resfriamento do processo de extrusão, dessa forma, a PA6 EXT já se encontrava com água em 

sua interface, fazendo com que a sua absorção no ensaio fosse menor. 

Pode-se destacar também o alto percentual de absorção de água dos corpos de prova 

frente a outros polímeros, por exemplo, nos experimentos de (Leite, 2016) na fabricação de um 

compósito laminado hibrido com matriz poliester e endocarpo do coco seco e fibra de vidro, o 
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compósito absorveu apenas 3% na saturação, enquanto que para os compósitos aqui ensaiados 

houve uma absorção de aproximadamente 7%, tal fato se deve a higroscopicidade da poliamida.   

 

4.4. Ensaio de tração 

 

A seguir são apresentados os resultados do ensaio de tração uniaxial para os corpos de 

prova da poliamida 6 injetada e extrudada. Para esses dois grupos de corpos de prova, foram 

realizados ensaios a 5 mm/min para efeito comparativo com os ensaios dos compósitos e 

ensaios a 500 mm/min,  (Figuras 4.5 e 4.6) para determinação dos parâmetros de tensão última, 

tensão de escoamento, módulo de elasticidade longitudinal e alongamento na ruptura. 

 

Figura 4.5 - Ensaio de tração da poliamida 6 injetada (PA6 INJ) a velocidade de 500 mm/min 

 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.6 - Ensaio de tração da poliamida 6 extrudada (PA6 EXT) a velocidade de 500 mm/min 

 

 

Fonte: Autor 

 

A partir das figuras, pode-se observar a baixa dispersão dos corpos de prova ensaiados. 

Na análise do gráfico tensão x deformação, observa-se a curva típica dos polímeros 

semicristalinos, onde segundo (Callister, 2013) para os polímeros plásticos, o limite de 

escoamento é tomado como o valor máximo na curva, que ocorre imediatamente após o término 

da região elástica linear. Além disso, o limite de resistência à tração ou tensão última, 

corresponde à tensão na qual ocorre a fratura. 

A Tabela 4.3 mostra um resumo das principais propriedades extraídas do ensaio de 

tração para as poliamidas injetadas e extrudadas. 

 

Tabela 4.3 - Propriedades mecânicas médias das poliamidas sem a carga a 500 mm/min 

 

Composição 

Tensão de 

escoamento 

(MPa) 

Tensão última 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

Deformação na 

ruptura (%) 

PA 6 INJ 34,32 50,22 3,36 762,2 

PA6 EXT 37,66 55,81 3,72 769,3 

 
Fonte: Autor 
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 A partir dos dados da Tabela 4.3 observa-se valores muito próximos para a poliamida 

que passou pelo processo de extrusão comparada com a que foi diretamente para a injetora, 

indicando que o processo de extrusão não afetou as propriedades mecânicas do material. Evora 

et al., 2003, avaliou as propriedades mecânicas da poliamida 6 irradiada por feixes de elétrons 

e observou valores similares aos encontrados nesse trabalho para a tensão última da poliamida 

6 virgem.  

Nas Figuras 4.7 e 4.8 a seguir, observa-se os resultados dos ensaios de tração dos 

compósitos com 10 e 20 wt. % do endocarpo do coco seco. Os ensaios foram realizados a uma 

velocidade de 5 mm/min. 

 

Figura 4.7 - Ensaio de tração do compósito com 10 wt. % (90PA10EC) a velocidade de 5 mm/min 

 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.8 - Ensaio de tração do compósito com 20 wt. % (80PA20EC) a velocidade de 5 mm/min 

 

 

Fonte: Autor 

 

Observa-se a partir dos gráficos a baixa dispersão dos 7 corpos de prova ensaiados para 

cada composição do compósito, o que retrata a boa distribuição do particulado na matriz 

polimérica no processo de fabricação por extrusão e injeção. Observa-se também a similaridade 

do ensaio de tração dos compósitos com as duas composições com 10 wt. % e 20 wt. %, o que 

nos indica que para esforços de tração uniaxial, os compósitos com as duas composições se 

comportam de maneira semelhante.  

Na Tabela 4.4 observa-se ainda com mais nitidez essa semelhança do ensaio de tração 

dos corpos de prova com as duas composições.  

 

Tabela 4.4 - Propriedades mecânicas médias dos compósitos  

 

Composição 

Tensão de 

escoamento 

(MPa) 

Tensão última 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

Deformação na 

ruptura (%) 

90PA10EC 7,40 42,20 7,18 31,7 

80PA20EC 7,33 40,32 7,30 27,9 

Fonte: Autor 
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Ao analisar a Tabela 4.4, percebe-se a semelhança no ensaio de tração uniaxial dos 

compósitos com as duas composições de carga particulada na matriz polimérica. Observa-se 

um ligeiro aumento na deformação na ruptura na composição 90PA10EC quando comparado 

ao compósito na composição 80PA20EC que se dá pelo fato de ter um menor número de cargas 

particuladas no material, causando menor rigidez na matriz. Atrelado a este fato, observa-se 

ainda um maior módulo de elasticidade no compósito 80PA20EC quando comparado ao 

90PA10EC, devido a perda de mobilidade da matriz pelo maior número de cargas particuladas.  

Para uma melhor visualização do aumento do módulo de elasticidade dos compósitos 

quando comparados com a poliamida pura, foram ensaiados corpos de prova da poliamida pura 

a uma velocidade de 5 mm/min (Figura 4.9) 

 

Figura 4.9 - Comparativo dos diagramas tensão x deformação dos materiais a 5 mm/min (média dos 

07 Corpos de prova) 

 

 

Fonte: Autor 

 

A partir do diagrama tensão x deformação da Figura 4.9, observa-se o aumento de 

rigidez dos compósitos com 10 wt. % e 20 wt. % quando comparados com a poliamida pura 

injetada e extrudada. 

Em comparação com a poliamida pura injetada, observa-se que o compósito com 10 wt. 

% diminuiu em 78% a tensão de escoamento, diminuiu em 16% a tensão última, aumentou em 

114% o módulo de elasticidade e reduziu em 96% a deformação na ruptura. 
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Já o compósito com 20 wt. % diminuiu em 79% a tensão de escoamento, diminuiu em 

20% a tensão última do material, aumentou em 117% o módulo de elasticidade e reduziu em 

96% a deformação na ruptura. 

Sarki et al. (2011) em análise de compósitos de endocarpo do coco seco particulado com 

uma matriz de epóxi em ensaio de tração uniaxial, também observou um crescimento do módulo 

de elasticidade com o aumento do percentual de carga e uma redução na deformação na fratura, 

além disso, observou também valores de módulo de elasticidade bastante próximos com 10 wt. 

% e 20 wt. % de endocarpo do coco seco particulado. 

Agunsoye et al. (2012) estudaram o comportamento mecânico de compósitos com 

particulado do endocarpo do coco seco com uma matriz de polietileno e semelhantemente a 

(Sarki et al., 2011) observaram um aumento do módulo de elasticidade e uma redução da tensão 

última com o aumento do percentual de carga na matriz. 

 

4.5. Ensaio de flexão 

 

A seguir são apresentados os resultados do ensaio de flexão em 3 pontos para os corpos 

de prova da poliamida 6 injetada e extrudada. Para o ensaio de flexão, foram analisadas as 

propriedades de tensão máxima e módulo de elasticidade à flexão.  

 

 Figura 4.10 - Ensaio de flexão da poliamida 6 injetada (PA6 INJ)  

 

 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.11 - Ensaio de flexão da poliamida 6 extrudada (PA6 EXT)  

 

 

Fonte: Autor 

 

Nenhum dos corpos de prova ensaiados por flexão romperam, incluindo os corpos de 

prova de poliamida pura, sejam elas puramente injetadas ou extrudadas e posteriormente 

injetadas, nem os corpos de prova dos compósitos, sejam eles com 10 wt. % ou 20 wt. %. Todos 

os corpos de prova foram ensaiados a uma velocidade de 1,3 mm/min. 

A Tabela 4.5 mostra um resumo das principais propriedades extraídas do ensaio de 

flexão em 3 pontos para as poliamidas injetadas e extrudadas. 

 

Tabela 4.5 - Propriedades mecânicas médias das poliamidas sem a carga obtidas no ensaio de flexão  

 

Composição 
Tensão máxima 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(MPa) 

PA 6 INJ 71,35 924,33 

PA6 EXT 72,67 894,10 

 
Fonte: Autor 

 

A partir da análise da Tabela 4.5, e assim como no ensaio de tração, observa-se uma 

similaridade entre os corpos de prova do grupo PA6 INJ e PA6 EXT, indicando que o processo 

de extrusão, não afetou as propriedades mecânicas do material. 



78 

 

 

Nas Figuras 4.12 e 4.13, observa-se a curva tensão de flexão x deformação por flexão 

para os compósitos fabricados com 10 wt. % e 20 wt % 

 

Figura 4.12 - Ensaio de flexão do compósito com 10 wt. % (90PA10EC)  

 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4.13 - Ensaio de flexão do compósito com 20 wt. % (80PA20EC)  

 

 

 

Fonte: Autor 
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Na Tabela 4.6 mostra-se um resumo das propriedades mecânicas de tensão máxima de 

flexão e módulo de elasticidade à flexão dos compósitos. 

 

Tabela 4.6 - Propriedades mecânicas médias dos compósitos no ensaio de flexão  

 

Composição 
Tensão máxima 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(MPa) 

90PA10EC 88,92 1218,94 

80PA20EC 91,69 1308,00 

 

Fonte: Autor 

 

Ao se analisar a Tabela 4.6, observa-se comportamento similar ao comportamento 

apresentado no ensaio de tração, onde o compósito com o maior percentual de carga apresenta 

as melhores propriedades mecânicas.  

 Na Figura 4.14 a seguir, verifica-se um gráfico comparativo entre as 4 composições 

ensaiadas: 

 

Figura 4.14 - Comparativo dos diagramas tensão x deformação por flexão dos materiais (média dos 07 

Corpos de prova) 
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A partir da Figura 4.14 e das Tabelas 4.5 e 4.6, observa-se que a adição de carga no 

material, permitiu o aumento da rigidez do compósito, bem como o aumento de resistência à 

flexão.  

No compósito com 10 wt. % quando comparado a poliamida pura, houve um aumento 

de 24,6% na tensão máxima à flexão e um aumento de 31,9% no módulo de elasticidade à 

flexão.  

Já o material 80PA20EC, quando comparado a poliamida pura, apresentou um aumento 

de 28,5% na tensão máxima à flexão e um aumento de 41,5% no módulo de elasticidade à 

flexão.  

Quando compara-se os resultados das duas composições dos compósitos, observa-se 

que a composição 80PA20EC apresentou uma tensão máxima à flexão 3,1% maior do que a 

composição 90PA10EC e um módulo de elasticidade à flexão 7,3% maior do que essa mesma 

composição. 

Chanap (2012) estudou as propriedades de flexão em compósitos de matriz epóxi 

reforçadas por particulado do endocarpo do coco seco com composições de 5, 10, 20 e 30 % 

em volume. Observou que todos os compósitos apresentaram resistência a flexão melhores do 

que o epóxi puro, e que a medida que aumentou-se o percentual de particulado do endocarpo, a 

resistência a flexão e o módulo de elasticidade à flexão também aumentavam, exceto para o 

percentual de 30%, que houve uma redução nos valores das propriedades de resistência a flexão 

e módulo de elasticidade à flexão quando comparado ao compósito com percentual de 20% com 

reforço do endocarpo, devido ao aumento das zonas de inteface fibra-matriz. 

 

4.6. Análise da fratura 

 

Após a realização dos ensaios de tração uniaxial, foram analisadas as fraturas dos 

compósitos em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). 

As análises no MEV mostraram mecanismos de dano comuns a compósitos poliméricos, 

onde os mecanismos mais observados foram o de microfissuração na matriz, 

predominantemente adesiva, e descolamento da particula na matriz. 

As Figuras 4.15 e 4.16 a seguir, mostram as imagens do MEV para o compósito 

90PA10EC.  
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Figura 4.15 - Imagem do MEV da fratura do ensaio de traçao da composição 90PA10EC com 50X 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4.16 - Imagem do MEV da fratura do ensaio de traçao da composição 90PA10EC com 60X 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

 Conforme ilustrado na Figura 4.15, observa-se fissuras longitudinais e a presença 

característica de vazios, já na Figura 4.16 observa-se o descolamento das particulas da matriz,  

demonstrando a baixa aderência particulado/matriz do material. 

Vazio 

Fissuras  

Fraturas 

adesivas 
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 Nas Figuras 4.17 e 4.18, mostram-se as análises da fratura através do MEV para o 

compósito 80PA20EC. 

 

Figura 4.17 - Imagem do MEV da fratura do ensaio de traçao da composição 80PA20EC com 50X 

 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4.18 - Imagem do MEV da fratura do ensaio de traçao da composição 80PA20EC com 100X 

 

 

 

Fonte: Autor 

Fissuras 

longitudinais 

Fratura 

adesiva 
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Na análise da fratura das duas composições dos compósitos, não foi observada fratura 

coesiva na partícula, ou seja, o particulado do endocarpo do coco seco dificultou a 

movimentação das cadeias poliméricas, aumentando o módulo de elasticidade do material. Tal 

comportamento indica a boa resistência do endocarpo do coco seco como carga para a utilização 

em materiais compósitos.   

Em comparação com as duas composições, observou-se um maior número de vazios e 

uma maior porosidade na composição com 10 wt. %, o que indica que a maior presença do 

material lignocelulósico na composição com 20 wt. % ajudou na aderência da partícula/matriz. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

Após a análise dos resultados obtidos neste trabalho experimental, ressaltam-se as 

seguintes observações: 

 Para a obtenção do particulado do endocarpo do coco seco, observa-se que o melhor 

método para a sua obtenção foi através de moagem no moinho de martelo, porém, 

apresentando baixo rendimento para a obtenção do material na granulometria definida. 

Para a obtenção do endocarpo do coco seco pelo processo de moagem, a utilização dos 

moinhos de esferas e facas não são aconselhados. 

 A fabricação do compósito através das técnicas extrusão e injeção foi adequada. Apesar 

da necessidade de ajuste dos parâmetros durante a fabricação do compósito, em termos 

gerais, os resultados dos corpos de prova fabricados foram satisfatórios, apresentando 

dessa forma, as técnicas de extrusão e injeção uma alternativa viável para fabricação de 

materiais dessa natureza. 

 Para o ensaio de densidade volumétrica, observa-se que o processo de extrusão fez com 

que o material possua um aumento de densidade devido à absorção de água no processo 

de resfriamento do mesmo. Conclui-se também que a densidade do material diminui 

com o aumento do percentual em peso do particulado. Em termos gerais, os compósitos 

apresentaram baixa densidade volumétrica, o que lhes credencia em aplicações de 

estruturas leves. 

 No ensaio de absorção de água, conclui-se que quanto maior o percentual do resíduo 

lignocelulósico presente no material, maior será o percentual de absorção de água. 

Conclui-se também que no processo de extrusão ocorre absorção de água por parte da 

poliamida 6, que é altamente higroscópica. 

 A partir do ensaio de tração uniaxial, conclui-se que a utilização do endocarpo do coco 

seco como carga aumenta consideravelmente o módulo de elasticidade da poliamida 6 

na medida que se aumenta a proporção do percentual em peso do particulado. Em 

contrapartida, as propriedades de tensão de escoamento, ductilidade e deformação na 

ruptura diminuem com o aumento do percentual em peso do particulado. Conclui-se 

também que os parâmetros utilizados  no processo de extrusão não afetaram diretamente 

as propriedades mecânicas da poliamida 6.  
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 Para o ensaio de flexão, observa-se que a adição do particulado como carga elevou as 

propriedades mecânicas do material de limite de resistência à flexão e módulo de 

elasticidade à flexão na medida que aumentou-se a sua concentração na matriz.  

 Na análise da fratura por microscopia eletrônica de varredura dos corpos de prova do 

ensaio de tração uniaxial, observam-se mecanismos de dano do material comuns para 

compósitos poliméricos como microfissuras na matriz, descolamento do particulado da 

matriz e fissura adesiva. 

 Por fim, após a análise de todos os ensaios realizados, indica-se a utilização do 

endocarpo do coco seco como carga em compósitos de poliamida 6 como matriz em 

estruturas leves, devido aos baixos resultados de densidade encontrados, bem como em 

aplicações em que os materiais sofrem prioritariamente esforços de flexão, devido ao 

incremento de resistência e módulo de elasticidade à flexão encontrados.  

 Além dos ensaios realizados mostrarem a aplicabilidade do endocarpo como carga em 

materiais compósitos, atribui-se também como fator positivo a redução do custo final 

do material utilizado, bem como a destinação com valor agregado a um resíduo 

ambiental com baixas possibilidades de aplicação. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Avaliar a utilização de agentes de acoplamento, com o intuito de melhorar as interações 

na interface particulado/matriz; 

 Avaliar o comportamento das propriedades mecânicas da poliamida 6 frente ao processo 

de absorção de água (análise úmida e seca); 

 Avaliar as propriedades mecânicas do material quanto a esforços de compressão, 

impacto e análise de sua dureza; 

 Estudar o comportamento do material com outros percentuais em massa de carga no 

compósito; 

 Avaliar a utilização de diferentes faixas granulométricas para a fabricação do compósito 

pelo processo de injeção; 

 Estudar a influência nos parâmetros de extrusão e injeção no comportamento mecânico 

do compósito; 

 Estudar os impactos do processo de envelhecimento nas propriedades mecânicas do 

compósito; 

 Avaliar mais detalhadamente a região similar aos escoamento nos gráficos de tensão x 

deformação dos ensaios de tração dos compósitos. 

 Estudar a aplicação do compósito como mobília como produto final.  
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