
Código: PD 0047-010-2007

IMPORTANTE

Entre as vantagens dessa substituição, incluem-se os fatos
de as fibras naturais serem fontes de matérias-primas
renováveis e de serem biodegradáveis, além de fonte
de renda para o setor agrícola.

Fibras naturais na fabricação de
caixas para medidores de energia

>

Para mais informações a respeito deste projeto, entre em contato com
Jeannette C. M. Santos (jmonteiro@coelba.com.br) ou Claudio Osnei
Garcia – Unidade de P&D e Inovação (cgarcia@coelba.com.br).

P&D

O uso de fibras naturais em substituição a fibras sintéticas faz parte de
práticas de sustentabilidade que têm despertado interesse da comuni-
dade científica. Com base nesses conceitos, os pesquisadores dos Ins-
titutos Lactec, contratados pela Coelba, trabalharam em estudos para
desenvolver caixas para acondicionamento de medidores de energia
elétrica que utilizassem materiais compósitos à base de resina termo-
plástica reforçada com fibras naturais.

Entre as vantagens dessa substituição, incluem-se os fatos de as
fibras naturais serem fontes de matérias-primas renováveis e de serem
biodegradáveis, além de fonte de renda para o setor agrícola. No que diz
respeito às suas propriedades, destacam-se a baixa massa específica

(metade da massa específica da fibra de vidro); a baixa abrasividade,
que proporciona o menor desgaste das máquinas processadoras; e a
baixa irritabilidade para a pele e para o sistema respiratório. Além de
terem propriedades mecânicas adequadas, as caixas para medidores de
energia elétrica não devem propagar a chama, de acordo com as nor-
mas técnicas vigentes.

Seguindo-se a tendência de uso de materiais ecologicamente corre-
tos, a opção foi por utilizar retardante de chama não halogenado. Tam-
bém, dada a possibilidade de seu uso externo, sob radiação UV, foram
acrescentados na formulação do material agentes anti UV, de forma a
estender sua vida útil em serviço.

Incorporação de fibras naturais nas caixas para medidores de energia

Compósito de baixa irritabilidade para a pele e para o sistema respiratório

Usos de fibras de sisal e coco movimentam o setor agrícola nacional e, principalmente,
regional, uma vez que o estado da Bahia é o maior produtor da fibra de sisal do país

Fibras naturais são fontes de matéria-prima renovável e biodegradável

Baixa massa específica (metade da massa específica da fibra de vidro) e baixa
abrasividade, que proporciona menor desgaste das máquinas processadoras
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< Caixa fabricada com fibra de coco

Caixa fabricada com fibra de sisal  >

Os resultados
Para garantir um balanço adequado entre a rigidez e a
resistência ao impacto, foi utilizada uma mistura de
polipropileno homopolímero (PP hom) com polipro-
pileno copolímero (PP cop).

Foi produzida uma caixa de medidor e a respectiva
tampa, além de uma caixa de disjuntor, a partir de com-
pósitos PP/fibra de sisal e PP/fibra de coco.

A incorporação de retardante de chama não halogena-
do produziu um material resistente à chama, com clas-
sificação V-0 segundo a norma UL-94 e com maior
sustentabilidade ambiental.

Os melhores resultados foram obtidos quando o com-
pósito foi preparado em extrusora dupla rosca.

As fibras foram alimentadas desde o início da extruso-
ra, a fim de que fossem submetidas a um cisalhamento
intensivo, o que proporcionou melhor compatibiliza-
ção com a matriz.

As temperaturas de extrusão e de injeção do compósito
foram mantidas abaixo de 180 °C, a fim de se evitar a
deterioração na resistência mecânica das fibras causa-
da por degradação térmica.

A utilização destes materiais compósitos pode dimi-
nuir o custo de fabricação das caixas, pela utilização de
fibras naturais abundantes e de baixo custo, aprovei-
tando materiais que seriam descartados como subpro-
duto. Outro fator importante foi a redução do consumo
de materiais poliméricos sintéticos e potencialmente
poluidores. No entanto, outros estudos poderão ser
realizados para a otimização do processo de obtenção
das fibras e da preparação dos compósitos.

Desafios
Os desafios colocados para esse projeto, que foi encerrado em março de

2010, passaram pelo desenvolvimento de novas aplicações para as fibras de
coco e de sisal na fabricação de caixas para medidores de distribuição de ener-
gia. A intenção foi a de ter componentes adicionais de material que pudessem
compartilhar com o consumo de noryl e de policarbonato, que são utilizados
atualmente como matéria-prima. Para tanto, os pesquisadores precisaram iden-
tificar um sistema adequado para a mistura das fibras de coco e de sisal; produ-
zir, então, os respectivos materiais compósitos poliméricos e caracterizar suas
propriedades elétricas, mecânicas e químicas; fabricar o protótipo da caixa;
capacitar novos fornecedores de acessórios utilizados em redes de distribuição
de energia; e disponibilizar o laboratório para a homologação do produto desen-
volvido com base nas suas propriedades elétricas, mecânicas e químicas.

Foram utilizadas fibras de sisal e de coco em resina polipropileno como matriz
polimérica, com aditivos diversos, visando, principalmente, obter um material
com classe de inflamabilidade V-0, já que os materiais de origem são inflamá-
veis. As formulações testadas foram preparadas em extrusora mono rosca e em
extrusora dupla rosca, para fins de comparação. As caixas foram injetadas e
avaliadas quanto aos seus desempenhos em resistências à flexão e ao impacto.
Ainda, como grande desafio, foi considerado o estudo para a minimização dos
efeitos do intemperismo ambiental, uma vez que a fibra natural é biodegradável,
tendo menor vida útil em ambiente externo, exigindo outros materiais aditivos
em sua composição. Com as formulações testadas, foram obtidas caixas de
medidores de energia elétrica que poderão ser utilizadas em processo de produ-
ção industrial, sendo que já foi feito o depósito de patente junto ao INPI.

Para mais informações a respeito deste
projeto, entre em contato com Jeannette
C. M. Santos (jmonteiro@coelba.com.br) ou
Claudio Osnei Garcia – Unidade de P&D e
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