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RESUMO 

 
No presente trabalho foram processados compósitos de poliestireno expandido reciclado 

reforçados com fibras de sisal, com a finalidade de aplicação na confecção de placas de 

circuito impresso. Foi utilizada matriz termoplástica de poliestireno reciclado via fusão 

proveniente de resíduos de poliestireno expandido (EPS) obtidos do descarte de embalagens 

de eletrodomésticos. Para a obtenção dos compósitos com 15% e 25% de reforço foram 

escolhidos resíduos de EPS e fibras naturais de sisal, como incentivo à reciclagem e 

reutilização de refugos domésticos e à utilização de recursos renováveis. Os compósitos 

obtidos via mistura em misturador termocinético e moldagem por injeção foram analisados 

por meio de ensaios normalizados de tração e flexão, a fim de verificar as propriedades 

mecânicas do material. A caracterização do compósito também foi realizada por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Termogravimetria (TGA/DTG), Calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) e Análise dielétrica. As análises de resultados mostraram que a 

porcentagem de fibras no compósito influenciou diretamente as propriedades térmicas e 

mecânicas do mesmo. As placas com menor porcentagem de fibras mostraram propriedades 

superiores às de maior porcentagem. O material compósito obtido é de fácil processabilidade 

e sua utilização é viável para a confecção de placas de circuito impresso, considerando suas 

propriedades mecânicas, térmicas e isolantes.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fibras de sisal, poliestireno expandido (EPS), compósito, 

placas de circuito impresso. 
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ABSTRACT 

 

In this work polystyrene composites reinforced with recycled sisal fibers were 

processed, in order to apply in the manufacture of printed circuit boards. A thermoplastic 

matrix of recycled polystyrene was used, this material came from waste expanded polystyrene 

(EPS) used in appliance's packages. Composites were prepared with 15% and 25% of sisal 

fibers. To obtain the composites, wasted EPS and natural sisal fibers were chosen, to 

encourage recycling and reuse of household waste and also the use of renewable resources. 

The composites were analyzed by standard tensile and flexural test, in order to verify the 

mechanical properties of the material. The characterization of the composite was done by 

scanning electron microscopy (SEM) , thermogravimetry (TGA / DTG) , differential scanning 

calorimetry (DSC) and dielectric analysis . The analysis of the results showed that the 

percentage of fibers in the composite influences directly the thermal and mechanical 

properties. Plates with a lower percentage of fibers showed superior properties at a higher 

percentage. The composite material obtained is easy to process and it's use is feasible for the 

confection of printed circuit boards, considering it's mechanical, thermal and insulative 

properties. 

 

KEYWORDS: Sisal fibers, expanded polystyrene (EPS), composite, printed circuit 

boards. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Atualmente, é crescente a preocupação com o meio ambiente e a utilização sustentável 

de recursos naturais, assim como, a reciclagem e reutilização de produtos e subprodutos que 

derivam desses recursos (RODRIGUES et al., 2013). A reciclagem reintroduz no sistema 

produtivo parte da matéria e da energia que seria descartada, diminuindo o volume de lixo 

despejado no meio ambiente, preservando-o de forma a diminuir o comprometimento dos 

recursos naturais, além disso, faz com que as empresas reduzam seus custos, economizando 

energia e aumentando sua produtividade (OLIVEIRA, 2012).  

O poliestireno expandido (EPS) é encontrado nas embalagens de eletrodomésticos, 

enchimento de móveis, na construção civil e uma série de outros produtos. Esse material 

quando descartado gera um enorme prejuízo ao meio ambiente, devido ao seu volume que 

ocupa grande área dos lixões e aterros sanitários, diminuindo a vida útil desses lugares. Por 

isso muitas empresas acabam queimando esse material, o que agrava ainda mais a situação, 

pois quando é queimado o EPS gera uma grande quantidade de poluidores do ar (GOMES, 

2011, SARKIS, 2009).  

 Com a reciclagem do EPS, muitas etapas iniciais da fabricação da matéria-prima 

virgem podem ser eliminadas resultando em uma diminuição dos gastos com energia e, 

consequentemente, a emissão de poluentes associada ao processo de obtenção do poliestireno 

expandido, pois permite a redução da demanda de insumos (combustível, eletricidade, etc.) 

(GROTE; SILVEIRA, 2001). 

Além da reciclagem, outro foco de interesse das indústrias é a utilização de matérias-

primas provenientes de recursos naturais, pois podem substituir algumas fibras originadas de 

derivados petroquímicos na produção de compósitos, visto que estes materiais derivam de 

recursos renováveis e biodegradáveis (MARINHO, 2013).  

Uma das diversas opções é a utilização da fibra de sisal, uma fibra vegetal retirada das 

folhas da planta Agave sisalana perrine que, no Brasil, é encontrada nas regiões semiáridas do 

nordeste e apresenta muitas vantagens em relação às fibras sintéticas. São fibras que se 

renovam rapidamente, possuem baixo custo, baixa densidade, são menos abrasivas aos 

equipamentos de produção, não são tóxicas e são biodegradáveis (MOTHÉ; ARAUJO, 2004 e 

MALKAPURAM; KUMAR; NEGI, 2009).  

Do sisal utilizam-se principalmente as fibras das folhas, classificadas no grupo de fibras 

chamadas estruturais, cuja função é a de dar sustentação e rigidez à planta, que depois de 
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beneficiadas se destinam à indústria de cordoaria e à indústria automobilística (JOSEPH et al., 

2002). 

A partir do EPS reciclado e das fibras naturais é possível processar um material 

compósito baseado nas três dimensões dos atuais princípios de sustentabilidade: social, 

ambiental e econômica. De acordo com esses princípios, no aspecto social, deve-se haver 

preocupação com os impactos sociais gerados com a ação tomada. Essa preocupação deve ser 

considerada dentro e fora de uma organização. No aspecto ambiental deve-se haver 

preocupação com os impactos ambientais pelo uso de recursos naturais e emissões de 

poluentes. No aspecto econômico a preocupação existente é com a eficiência econômica, ou 

seja, geração de lucro e vantagens competitivas no mercado (BARBIERI et al., 2010).   

Uma possível utilização deste tipo de compósito é a substituição de materiais utilizados 

como substrato para placas de circuito impresso. 

As placas de circuitos impressos utilizadas na indústria de eletro-eletrônicos são 

compostas por uma base isolante, na qual são fixados os componentes através de solda, 

substituindo a fiação, e a circulação da corrente elétrica ocorre por uma fina camada de um 

condutor estampada na placa. A utilização dessas placas diminui o tamanho e melhora a 

estética dos equipamentos eletrônicos (MEHL, 2013). 

Atualmente, na indústria, os materiais mais utilizados na confecção da base isoladora 

são: fenolite, papel epóxi, compósito com fibra de vidro e de poliéster, porém ainda existem 

placas de filmes de poliéster, filmes específicos à base de diversos polímeros ou compostos 

desse material (MEHL, 2013; LUCCA, 2013; RADISPIEL FILHO, 2013) 

No presente projeto serão desenvolvidos materiais compósitos de poliestireno 

expandido reciclado reforçados com fibras de sisal para a produção de substratos para placas 

de circuito impresso. Os materiais obtidos serão comparados com aqueles tradicionalmente 

usados de forma que as propriedades mecânicas, elétricas e físico-químicas sejam adequadas 

para o uso industrial. 
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2 OBJETIVO 
 
 
O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de compósitos a partir da 

reciclagem de EPS por fusão, reforçados com fibras curtas de sisal, com a finalidade de 

produzir o substrato para a confecção de placas de circuito impresso. 

O objetivo específico é comparar os materiais obtidos com aqueles tradicionalmente 

usados de forma que propriedades mecânicas, elétricas e térmicas sejam adequadas para o uso 

industrial. . Para isso, o compósito foi caracterizado mecanicamente em tração e flexão, e 

termicamente através de análises de termogravimetria (TGA/DTG), calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), além das análise dielétrica e análise microscópica. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Compósitos Naturais 
 
Compósitos são materiais multifásicos obtidos de uma combinação artificial de 

diferentes materiais com o objetivo de adquirir propriedades desejadas onde um componente 

por si só não consegue atingir. Esse tipo de material pode ser projetado de forma a possuir as 

propriedades desejadas de acordo com a escolha dos materiais constituintes, suas proporções, 

distribuições, morfologia, textura, e ainda a estrutura e composição da interface entre os 

componentes. Por causa dessas características, os materiais compósitos são utilizados para 

satisfazer as necessidades das indústrias, como por exemplo, aeroespacial, automotiva, 

eletrônica entre outras. Com isso, eles constituem a maior parte dos materiais de engenharia 

comercial (CHUNG, 2010). 

Geralmente as propriedades que se deseja atingir são: menor densidade, maior 

resistência mecânica, maior rigidez, resistência à fadiga, tolerância a danos, resistência 

química, estabilidade dimensional, baixa resistividade elétrica, alta condutividade térmica, 

entre muitas outras, de acordo com a aplicação (WALLENBERGER; WESTON, 2010). 

As fibras têm como principal função melhorar as propriedades mecânicas do material 

compósito, e podem se apresentar de diversas formas, sendo fibras curtas ou longas, alinhadas 

ou não, ou partículas (CALLISTER, 2001).  

 
Figura 1- Tipos de fibras e orientação nos materiais compósitos (LEÃO, 2012) 

 

Atualmente existem vários tipos no mercado, como por exemplo, fibras de vidro, 

carbono, aramida, entre outras. Porém elas são derivadas de recursos sintéticos e não 

renováveis, o que se torna uma preocupação quanto ao esgotamento desses recursos 

(FURLAN et al, 2012, PIRES, 2009).  

A utilização de materiais compostos por fibras naturais e plásticos reciclados pós-

consumo é uma boa alternativa à escassez e alto custo dos materiais sintéticos derivados do 

petróleo. 
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O uso de fibras naturais para produtos comerciais é desejável do ponto de vista 

ambiental, no entanto, elas só serão comercialmente viáveis, se apresentarem características 

tão boas quanto o material que elas substituem, ou ao menos, suficiente para a aplicação 

desejada. Elas devem apresentar boa funcionalidade e baixo custo (WALLENBERGER; 

WESTON, 2010). 

A substituição de fibras sintéticas pelas fibras naturais traz vantagens ecológicas, sociais 

e econômicas, ou seja, são renováveis e biodegradáveis, geram empregos na zona rural, 

apresentam boa resistência mecânica e baixo custo (LEVY; PARDINI, 2006). 

Além disso, as fibras naturais, de fonte lignocelulósica, possuem outras características 

que tornam a sua utilização mais vantajosa como: baixa densidade e abrasividade, portanto 

não desgastam os equipamentos de processo, não são tóxicas, podem ser modificadas por 

agentes químicos e são abundantes no meio ambiente (LOPES, 2011). Por terem um custo 

menos elevado, as fibras naturais podem substituir outras fibras em aplicações onde o custo é 

mais importante do que a resistência. Geralmente fibras vegetais como coco, juta, sisal e 

abacaxi são utilizadas como reforço em matrizes poliméricas (MCLAUGHLIN, 1980; 

PRASAD; PAVITHRAN e ROHATGI, 1983). 

O sisal, por exemplo, tem importância muito forte em geração de empregos na zona 

rural de países tropicais (SOUZA, 2010). O Brasil é o maior produtor e exportador de fibras e 

manufaturados de sisal, representando 58% da produção e 70% da exportação 

(BRAZILIANFIBERS, 2013). Além disso, o sisal é a principal fonte de extração de fibras 

duras vegetais do mundo (SILVA, 2008). A Figura 1 mostra a planta do sisal e suas fibras 

durante a secagem. 

 

 
Figura 2- Sisal e suas fibras (ATEFFA, 2010). 

A partir da folha de sisal, pode-se extrair de 700 a 1400 fibras, as quais variam de 0,5 a 

1 metro de comprimento (OKSMAN et al, 2000). 
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Algumas propriedades físicas e mecânicas de algumas fibras naturais utilizadas como 

reforço de compósitos poliméricos podem ser observadas na Tabela 1. 

A matriz, em um material compósito, é a parte que confere estrutura ao material e 

envolve a fase dispersa do compósito, de forma a preencher os vazios entre os reforços e 

mantê-los na posição relativa. Além disso, são as matrizes que têm como função transferir as 

solicitações mecânicas às fibras e as protegerem do ambiente externo (SOUZA, 2012). 

 

Tabela 1- Propriedades físicas e mecânicas de fibras naturais (NETO, PARDINE, 2006) 

Tipo de fibra σT (MPa) E (GPa) εT (%) ρ (g/cm3) 

Sisal 126 – 800 3,8 – 62,0 2,8 – 10 1,27 – 1,50 

Coco 95 – 149 2,8 – 13,7 3,3 – 5,1 1,18 – 1,45 

Juta 320 – 500 12,0 – 100 1,3 – 2,8 1,50 

Malva 160 17,4 5,2 1,41 

Rami 393 – 900 7,3 – 25,0 1,8 – 5,3 1,51 

Piaçava 143 5,6 5,9 1,05 

σT- Resistência à tração, E- Módulo de elasticidade, εT- deformação na tração, ρ- densidade. 

 

A principal vantagem dos termoplásticos em relação aos termorrígidos é o fato de não 

se enrijecerem permanentemente, podendo assim ser reaquecidos e conformados diversas 

vezes. Além disso, podem apresentar outras vantagens como: maior resistência ao impacto, 

maior temperatura de trabalho, menor custo de processamento, maior facilidade na execução 

de reparos e maiores possibilidade de reciclagem de rejeitos (REZENDE; COSTA; 

BOTELHO, 2011). 

Devido à possibilidade de uma produção mais rápida em relação aos termorrígidos, a 

taxa de crescimento da utilização de termoplásticos tem aumentado consideravelmente 

(BUNSELL; RENARD; 2005). 

Os termoplásticos apresentam alta massa molecular, cadeias na maioria das vezes 

lineares, podendo apresentar alguma ramificação. Por esse fator, o material apresenta 

integridade física, mas quando submetido a tensões, são passíveis de deformação plástica 

(LEVY NETO E PARDINI, 2006).  
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O emprego deste tipo de material em compósitos varia de acordo com a escolha da fibra 

e do processo a ser utilizado. Normalmente os termoplásticos são usados com fibras curtas e 

em moldagem por injeção. Neste caso o termoplástico é colocado em contato com a fibra e 

fundido, podendo apresentar certa dificuldade no processamento, devido à alta densidade dos 

polímeros. As propriedades do polímero são designadas pelo grau de cristalinidade, pela 

morfologia e orientação das redes poliméricas, as quais são relacionadas com as condições de 

processamento (LEVY NETO E PARDINI, 2006). 

As propriedades dos compósitos naturais são influenciadas tanto pela fibra quanto pela 

matriz. Como as propriedades das fibras vegetais são influenciadas pela colheita, clima, solo 

entre outros fatores, as propriedades também variam de acordo com a fibra escolhida. Além 

disso, o processamento das fibras, sua incorporação ao compósito, com relação ao manuseio, 

impregnação e consolidação podem afetar o resultado final do compósito (MARCONCINI, et 

al, 2007). 

MARINELLI (2008) estudou o desenvolvimento de compósitos poliméricos com fibras 

vegetais naturais da biodiversidade, a fim de despertar o interesse da comunidade científica no 

desenvolvimento de tecnologias para recuperação de áreas degradadas da Amazônia. 

Existem vários pesquisadores que estudam o comportamento de compósitos com fibras 

naturais. Por exemplo, MONTEIRO (2006), estudou a tenacidade ao entalhe de compósitos 

de poliéster com fibras de piaçava. Foram utilizados corpos de prova com 40% de fibras 

contínuas de piaçava. Os resultados mostraram tenacidade superior quando comparados com 

outros compósitos naturais. 

MILANESE (2008) desenvolveu e caracterizou compósitos poliméricos reforçados com 

fibras naturais de sisal e vidro para materiais de reforço em estruturas de madeira. Foi feita a 

caracterização por meio da análise térmica, calorimetria exploratória diferencial, difração de 

raios-x, ensaios de tração e flexão e análise fractográfica. Foram confeccionados compósitos 

com matrizes de poliuretana à base de óleo de mamona e fenólica, reforçadas com tecidos de 

fibras de vidro e tecido de sisal. O ensaio de tração mostrou valores de resistência baixos para 

as resinas de poliuretana e fenólica, 2,5 MPa e 4,9 MPa, respectivamente. Porém quando 

reforçados com as fibras pode ser observado aumento nas resistências à tração. Os resultados 

dos compósitos que utilizaram fibras de sisal foram 17 MPa, para o laminado de 

poliuretana/sisal e 25 MPa, para fenólica/sisal. Com relação à resistência à flexão, os valores 

encontrados foram 3,7 MPa e 11 MPa para os laminados poliuretana/sisal e fenólica/sisal, 

respectivamente. 

 Segundo PIGATTO (2009) a área de termoplásticos reforçados com fibras naturais 

tem ganhado grande atenção devido à reciclabilidade dos materiais. Seu trabalho teve por 
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objetivo a confecção de termoplásticos elastômeros de blendas de polipropileno e etileno-

propileno-dieno reforçados com fibras de sisal, com ou sem tratamento com NaOH e 

avaliação de suas características. Foi verificada diminuição do índice de fluidez em maiores 

teores de fibras e ainda, aumento da absorção de água. Por meio da morfologia, puderam ser 

observados vazios relacionados com o arrancamento das fibras no ensaio de impacto, 

principalmente nas fibras não tratadas. 

Spinacé et. al. (2011) estudou a utilização de fibras curtas de sisal e curauá em 

compósitos com matriz de poliolefinas. Foram comparadas as propriedades de compósitos de 

polietileno de alta densidade ou polipropileno com 20% em massa de fibras curtas de sisal ou 

de curauá com ou sem agentes de acoplagem. Os compósitos foram processados por extrusão 

e moldados por injeção. Em relação à resistência à tração e flexão, os compósitos com fibras 

de Curauá mostraram resultados ligeiramente superiores, enquanto no ensaio de impacto a 

situação foi invertida. 

Guimarães Junior (2013) caracterizou físico-quimicamente fibra e polpas de bambu, 

difundindo suas propriedades e maximizando sua utilização em aplicações poliméricas. As 

amostras foram analisadas e caracterizadas. Os resultados mostraram que a polpa refinada 

apresentou-se mais adequada para ser utilizada como agente de reforço em compósitos 

poliméricos em detrimento da polpa sem refino e fibra natural. 

Gutièrrez (2012) desenvolveu biocompósitos baseados em acetato de celulose e fibras 

curtas de Curauá tratadas com dióxido de carbono supercrítico. O tratamento das fibras 

mostrou extração parcial de lignina, sendo este um método interessante pois não resulta em 

rejeitos químicos. Foram  preparadas duas séries de biocompósitos por extrusão, sendo uma 

delas plastificada com ftalato de dioctila e outra com citrato de trietila. Nos dois casos ocorreu 

a fibrilação e distribuição uniforme das fibrilas. Os resultados observados foram  maior 

capacidade calorífica, menor condutividade térmica e maior coeficiente de expansão térmica 

em comparação ao acetato de celulose plastificado. A variação destas propriedades foram  

intensificadas pelo tratamento das fibras com CO2 supercrítico.  

3.2 Poliestireno Expandido (EPS) 
 

O poliestireno expandido é um material resultante da polimerização do estireno (um 

derivado do petróleo) em água, onde na fase de polimerização adiciona-se um elemento 

expansivo. A sigla internacional deste material é EPS (Expanded Polystyrene) e é usualmente 

conhecido no Brasil como Isopor® marca registrada da empresa Knauf Ltda (antiga BASF 

Isopor) (TESSARI, 2006). 
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O EPS é constituído por 98% de ar e apenas 2% de matéria sólida na forma de 

poliestireno. É composto por milhões de micro células fechadas e cheias de ar, que lhe 

garantem a extrema leveza e excelente isolamento termo-acústico (CHAGAS et al, 2011). De 

acordo com a ABRAPEX (2000) os produtos finais de EPS são inodoros, fisicamente 

estáveis, são reaproveitáveis, recicláveis e podem voltar à condição de matéria-prima. 

Na construção civil, o poliestireno expandido (EPS), vem ganhando espaço devido às 

suas propriedades de baixa densidade e capacidade de isolamento termo-acústico. A sua 

utilização em edificações permite reduzir a potência necessária para funcionamento eficiente 

dos condicionadores de ar, trazendo maior conforto aliado à economia de gastos com energia 

elétrica (TESSARI, 2006). Além disso, esse material é largamente utilizado na indústria de 

embalagens, como proteção de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (CHAGAS et al, 2011). 

Atualmente, um dos grandes problemas enfrentados pela população é a destinação final 

dos resíduos. A reciclagem de resíduos que resultem em produtos com um bom desempenho 

técnico e que sejam economicamente competitivos é um dos maiores desafios enfrentados por 

profissionais de diversas áreas (RODRIGUES et al., 2013). 

Além disso, a reciclagem tem como objetivo reutilizar um material como matéria-prima 

e conservar a energia utilizada no processo, fazendo com que os custos direto de processo e a 

quantidade de poluição gerada sejam reduzidos (CHAGAS et al, 2011).   

O volume de EPS descartado constitui uma grande preocupação para a sociedade, por 

isso existe a necessidade da busca de novas formas de minimizar os problemas causados pela 

destinação inadequada desses resíduos. O EPS, quando descartado de forma displicente nos 

lixões, preocupa por causa da queima indevida e sem controle. Ou ainda, quando depositado 

em aterros sanitários prejudicam a compactação do lixo e a decomposição de materiais 

biodegradáveis por meio da criação de camadas impermeáveis que impedem a troca de 

líquidos e gases gerados na biodegradação de matérias orgânicas (PINTO, 1995). 

Esses problemas são causados pelas características do EPS, ou seja, por ser um material 

quimicamente inerte, por não se decompor, desintegrar ou desaparecer no meio ambiente, 

sendo considerado um material eterno (POLIMEX, 1997). 

3.2.1 Reciclagem do EPS 
 
O EPS ao ser reciclado volta a ser poliestireno (PS) e pode ser utilizado como matéria 

prima. Além disso, a reciclagem do EPS gera uma redução indireta dos impactos ambientais 

causados pelo ciclo primário de produção deste material, em termos de emissões de CO2 e 

redução dos insumos energéticos como petróleo, combustível e eletricidade (SILVEIRA E 
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GROTE, 2001). A Figura 2 ilustra os processos de reciclagem de resíduos de EPS e sua 

utilização final. 

 

 
Figura 3- Ciclo de vida do EPS considerando sua reciclagem (SILVEIRA E GROTE, 2001). 

 

 Os rejeitos de EPS podem ser processados novamente e moldados em forma de blocos, 

injetados para produção de embalagens; ser usados como substratos para melhoramento de 

solo, para drenagens e jardineiras, na aeração de substâncias para melhoria da decomposição; 

podem ser reutilizados na construção civil; e ainda, podem ser aplicados como complemento 

em moldes de peças injetadas ou fundição no ramo industrial (GROTE, 1999). A Figura 3 

ilustra alguns destinos que podem ser dados ao poliestireno reciclado. 

 

 
Figura 4-Ciclo de reciclagem do EPS (GROTE,2001). 
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Amianti e Botaro (2008) estudaram o concreto impregnado com polímero (CIP), 

utilizando nesse caso o EPS reciclado para redução da permeabilidade de superfícies de 

concreto. O poliestireno foi reciclado a partir do EPS e foi escolhido por suas propriedades 

como baixa absorção de água, resistência ao envelhecimento e não constituir substrato para a 

proliferação de microrganismos. Foram realizados ensaios de absorção de água, verificação 

de profundidade de tratamento pela análise de ultravioleta e microscopia eletrônica de 

varredura. O concreto impregnado com EPS reciclado apresentou uma redução significativa 

da permeabilidade à água, redução da porosidade e pode acarretar uma diminuição da 

proliferação de fungos na superfície do concreto tratado. 

Schmidt (2012) realizou reciclagem de EPS por dissolução, moldagem por compressão 

e injeção para a produção de placas de circuito impresso. O material obtido foi caracterizado 

quanto à resistência a flexão, por termogravimetria (TGA), calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), microscopia eletrônica de varredura (MEV), medida de condutividade 

elétrica em 4 pontos, inspeção acústica e análise da textura. A partir dos resultados pode-se 

verificar que os materiais obtidos por homogeneizador termocinético e injeção apresentaram  

propriedades mais adequadas à aplicação.   

 

3.3 Circuito Impresso 
 

As placas de circuito impresso (PCI) são utilizadas em inúmeras áreas da indústria 

eletroeletrônica, principalmente nas áreas de processamentos de dados e entretenimento, onde 

os equipamentos podem conter até 30% em peso de PCI (BERNARDES et al; 1997). São 

elementos fundamentais em qualquer bem eletrônico, seja de telecomunicação, informática, 

automatização ou consumo (DORO, 2004).  

A PCI consiste de uma placa fina, onde são impressos ou depositados filetes (trilhas) de 

cobre sobre um ou ambos os lados. Assim, a placa se comporta como um isolante e os filetes 

conectam eletricamente os diversos componentes, de forma que executem suas funções no 

circuito (DORO, 2004). 

Os componentes são soldados em ilhas, as quais também são conhecidas como pads. 

São partes das trilhas com espaço para uma junta de solda entre o terminal do componente e a 

placa. Elas podem possuir furos para facilitar a montagem dos componentes (through-hole 

technology) ou os componentes podem ser inseridos diretamente sobre a superfície das ilhas 

(surface mount technology) (DORO, 2004). A Figura 4 mostra uma placa de circuito 

impresso. 
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Figura 5- Placa de circuito impresso (ECONOMY GROUP, 2013) 

 

Segundo WILSON (2012), o material empregado como base para a placa deve 

apresentar algumas características físicas e mecânicas determinadas pelos esforços que irão 

sofrer em serviço. Alguns exemplos destas propriedades são: flexibilidade, constante 

dielétrica, resistência à elevação de temperatura, dissipação de calor, resistividade da 

superfície, umidade, entre outras. 
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4 MATERIAIS E METODOLOGIA 
 

A metodologia que será utilizada neste trabalho consiste no desenvolvimento de 

compósitos a base de poliestireno expandido reciclado via fusão, reforçados com fibras curtas 

de sisal, para a produção de placas de circuito impresso.  A Figura 5 representa as principais 

etapas do processamento. 

 

 

 

4.1 Materiais 
 
Os materiais que foram utilizados na realização deste trabalho são: 

 Poliestireno Expandido (EPS) obtido a partir de embalagens de 

eletrodomésticos descartadas. 

 Fibras de sisal em cordas adquiridas no comércio da cidade de 

Guaratinguetá/SP. 

Corte das 
fibras de sisal 

 
Compósito  

Aglutinação 
do EPS em 

estufa 

Mistura e fusão 
das fibras com 

EPS no misturador 
termocinético 

Trituração 
em grânulos Injeção 

Trituração 
de 

EPS
 

P
SPS 

Figura 6-Fluxograma das principais etapas do processamento. 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Obtenção da fibra de sisal 
 
 Inicialmente as fibras foram cortadas manualmente de 4 a 7 mm (Figura 6), em 

seguida peneiradas para que as fibras maiores não fossem utilizadas.  As fibras não passaram 

por nenhum tipo de tratamento químico.  

 

  

(a) (b) 

Figura 7- Fibras de Sisal: (a) em formato de corda e (b) após 
o corte. 

  

 4.2.2 Reciclagem do EPS 

4.2.2.1 Trituração  
 
O EPS obtido a partir de embalagens de eletrodomésticos descartadas foi quebrado 

manualmente em partes menores e depois colocado em um equipamento de trituração 

agrícola, atingindo o formato final de pérolas (Figura 7). 

 

 

 
 

(a) (b) 
Figura 8-Isopor (a) na forma de embalagens e (b) após a trituração. 
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 4.2.2.2 Aglutinação 
 
A aglutinação do EPS foi realizada através de aquecimento com a finalidade de reduzir 

o volume e, assim, possibilitar a fusão do mesmo. Esta etapa foi realizada em estufa ORION 

515, disponível no DMT da FEG/UNESP, onde o EPS foi exposto a uma temperatura de 

100°C por 5 horas.  

4.2.2.3 Fusão 
 

O poliestireno (PS), obtido após a aglutinação, foi fundido em um homogeneizador de 

plásticos de laboratório da MH Equipamentos (modelo MH-50H), disponível na Divisão de 

Materiais (AMR) do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). O PS e as 

fibras de sisal foram misturados em duas proporções diferentes, 25% e 15% de sisal em 

massa. A fusão do isopor ocorreu dentro da cápsula bi-partida, com arrefecimento à água, 

juntamente com o sisal cortado. As palhetas de homogeneização giram com aproximadamente 

2600 rpm na primeira velocidade e 5250 rpm na segunda, tornando o processo de 

homogeneização extremamente rápido. A primeira velocidade serve para tirar o motor e o 

eixo do ponto de inércia e a segunda para misturar os materiais. O misturador é mantido 

ligado até a fusão do material e desligado para que não ocorresse a degradação térmica do 

mesmo.  

4.2.2.4 Injeção 

O material obtido na fusão foi submetido à injeção para obtenção do material compósito 

na forma de corpos-de-prova de tração e flexão. Foi utilizada uma injetora Jasot 300/130 

disponível na Divisão de Materiais (AMR) do Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA) em São José dos Campos - SP. 

 

4.3 Caracterização 

4.3.1 Ensaios de tração e flexão 
 

Os ensaios de tração e flexão foram realizados em uma máquina universal de ensaios 

Shimadzu, de acordo com as normas ASTM D 638 e D 790, respectivamente. Foram 

ensaiados 5 corpos de prova de cada compósito.  

Para o ensaio de flexão em três pontos, os corpos de prova foram processados com 

48mm de comprimento, com a razão de 16:1 entre comprimento e espessura da amostra, 

determinada pela norma. Foi utilizada uma velocidade de 1,4mm/min e célula de carga de 

5kN.  
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No ensaio de tração, a taxa de velocidade utilizada foi de 5mm/min e os corpos de prova 

utilizados foram do tipo I (Figura 8).  

 

 
Figura 9-Dimensões em mm do corpo de prova tipo I para ensaio de tração em plásticos (MILANESE, 

2008). 

 

4.3.2 Termogravimetria (TGA/DTG) 
 

As amostras do poliestireno após a reciclagem, dos compósitos e da fibra de sisal foram 

analisadas em uma termobalança Seiko (modelo TGA-50), disponível no DMT/FEG/UNESP 

com uma razão de aquecimento de 10 ºC.min-1, em fluxo de nitrogênio (100ml/min) no 

intervalo de temperatura de 30 a 800 ºC utilizando aproximadamente 10 mg de cada amostra. 

A temperatura inicial de degradação para todas as amostras foi considerada com base na 

norma ASTM E2550 que descreve, entre outros, os métodos de determinação das 

temperaturas nas quais a decomposição dos materiais se inicia, utilizando a análise 

termogravimétrica. Sendo assim, a temperatura onset (Tonset) foi determinada a partir da 

curva de DTG, sendo considerada como a temperatura da primeira inflexão da linha base. 

4.3.3 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
 
As análises por calorimetria exploratória diferencial (DSC) do EPS e do compósito 

obtido foram realizadas em um calorímetro TA Instruments modelo DSC Seiko, disponível no 

DMT/FEG/UNESP, sob atmosfera de nitrogênio a uma razão de aquecimento 10ºC.min-1, 

aquecendo-se cerca de 5 mg de cada amostra.Com rampa dinâmica de aquecimento de 30 a 

200 ºC.  

4.3.4 Análise dielétrica 
 

O equipamento de análise dielétrica utilizado foi o Analisador de Impedância Solartron 

SI1260 acoplado à Interface Eletroquímica SI1250. Os ensaios foram feitos variando a 

frequência na faixa de 0,1 Hz a 1 MHz e aplicando-se um sinal de tensão senoidal de 1 V de 
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amplitude. As análises foram realizadas no Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA) em São José dos Campos- SP.  

4.3.5 Análise microscópica 
 
 Algumas amostras dos corpos de prova de tração e flexão foram analisadas na 

superfície onde houve a fratura. Foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura (MEV), 

Zeiss EVO LS-15 com sistema EDS/EBDS Oxford INCA Energy 250 disponível no LAIMat 

- Laboratório de Análise de Imagens de Materiais da FEG/UNESP, operando de 15 a 20 kW e 

utilizando detector de elétrons secundários. As amostras foram fixadas em um suporte, com 

auxílio de uma fita de carbono autocolante dupla face, e as superfícies analisadas foram 

submetidas ao recobrimento metálico com ouro. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

5.1 Reciclagem do EPS 
 
O poliestireno expandido, obtido do descarte de embalagens de eletrodomésticos, foi 

colocado na estufa, onde ocorreu diminuição de volume das pérolas de EPS. Na Figura 9 pode 

ser observado o material antes e depois da aglutinação. 

 

  

(a) (b) 
Figura 10-EPS (a) antes do aquecimento em estufa e (b) aglutinado. 

  

O EPS já aglutinado foi misturado com as fibras curtas de sisal nas duas diferentes 

proporções em massa (15% e 25%) e foi colocado no misturador termocinético para que 

ocorresse a fusão do material polimérico e consequente homogeneização com as fibras. 

Vale ressaltar que com o aumento no teor de fibras houve também um aumento na 

dificuldade do processo de mistura fibra/matriz uma vez que as fibras dificultavam a fusão do 

material dentro da cápsula do misturador. 

 O material obtido após a fusão e granulação pode ser visualizada na Figura 10. 
 

 
Figura 11-Compósito de poliestireno expandido reciclado/ 25% sisal. 
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 O compósito foi colocado na injetora e foram obtidos corpos de prova de tração e 

flexão, conforme mostrado na Figura 11. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 12- Corpos de prova do compósito com 15% de sisal: (a) flexão (b) tração. 

5.2 Ensaios de tração e flexão 
 
Os resultados obtidos a partir do ensaio de flexão em três pontos estão apresentados na 

Tabela 2, assim como os valores de resistência à flexão da fenolite e do poliestireno puro 

reciclado obtidos por Schmidt (2012). 

Analisando os dados da Tabela 2, pode-se observar que o compósito com 15% de sisal 

apresentou valor de resistência à flexão médio 5,94% superior ao do compósito 

confeccionado com 25% de fibras. Em relação aos resultados encontrados por Schmidt (2012) 

para o poliestireno puro reciclado via fusão em misturador termocinético (PSp), os dois 

compósitos confeccionados apresentaram resistência média inferior.   

Por outro lado, se considerarmos os valores de desvio padrão, que foram elevados 

principalmente para o PSp e para o compósito C25S, não houve diferença significativa entre 

os valores. O C15S apresentou menor desvio em relação aos outros dois materiais, ou seja, 

houve menor dispersão dos resultados. Essa menor dispersão, é um indicativo da maior 

confiabilidade dos resultados e melhor reprodutibilidade para o C15S.  

Analisando os valores de módulo elástico, o C15S apresentou valor 1,94% maior do que 

o C25S, porém como observados para os valores de resistência à flexão média, os valores de 

desvio padrão dos módulos são elevados e por isso é possível concluir que não houve 

diferenças significativas entre os valores para os compósitos com 15 e 25% de fibras.  

Comparando os resultados de resistência à flexão dos compósitos obtidos neste trabalho 

com a fenolite, que é um dos materiais mais comumente utilizados para as placas de circuito 

impresso atualmente, é possível observar que mesmo utilizando um reforço no poliestireno 

puro reciclado a fenolite apresentas valor consideravelmente superior. Contudo considerando 

todo o aspecto ambiental do material proposto neste trabalho e visto que para a aplicação 
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proposta não são aplicados grandes esforços mecânicos, os resultados obtidos para os 

compósitos com fibras de sisal podem ser considerados satisfatórios. 
 

Tabela 2-Propriedades em flexão dos compósitos com 15% e 25% de Sisal. 

CDP Resistência à flexão 
MPa 

Deformação 
% 

Módulo Elástico 
MPa 

C15S 47,9 ± 2,0 1,7 ± 0,1 2227,3 ± 127,3 
C25S 45,1 ± 6,5 1,9 ± 0,4 2190,0 ± 530,3 

Fenolite 443,4 ± 9,4* -  
PSp 55,6 ± 9,2* -  

        * Segundo publicação de Schmidt (2012). 
 
Analisando os resultados obtidos no ensaio de tração, apresentados na Tabela 3, pode-se 

verificar que o C15S apresentou resistência à flexão média 9,49% superior ao C25S, porém, 

assim como nos valores de resistência à flexão, considerando os desvios padrão obtidos, 

pode-se dizer que não houve diferença significativa entre os valores de resistência à tração 

média dos compósitos. O desvio padrão dos valores de resistência à tração do C15S foi 

menor, o que indica maior confiabilidade dos resultados. 

Com o aumento da adição de fibras na matriz polimérica é esperado que a deformação 

do material diminua uma vez que as fibras tornam o material mais rígido, como foi observado 

nos compósitos com fibras de bagaço de cana e de coco verde no trabalho de Benini (2010). 

Porém no caso dos compósitos com 25% de sisal é possível observar que o aumento no teor 

de fibras proporcionou aumento no valor na deformação total do material. Esta disparidade 

dos resultados pode ser atribuída a problemas durante o processamento visto que com o 

aumento de fibras o processo de mistura e injeção foi dificultado, o que pode ter causado falta 

de homogeneidade das fibras dispersas na matriz.  

 
Tabela 3-Valores de resistência à tração dos compósitos com 15% e 25% de Sisal. 

CDP Resistência à tração 
MPa 

Deformação 
% 

C15S 31,6 ± 2,3 2,9 ± 0,19 
C25S 28,6 ± 4,9 3,4 ± 0,28 

    
 

 Desta forma, pode-se dizer que o fato da adição das fibras não alterar a resistência dos 

compósitos, significa que as fibras não agiram como reforço como era esperado. Isto pode ser 

atribuído a diversos fatores como à falta de adesão fibra/matriz devido ao fato das fibras não 

terem sido previamente tratadas para remoção de impurezas; falta de secagem das fibras antes 
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dos processos de mistura e injeção, para remoção da umidade e tamanho crítico das fibras que 

pode ter sido menor que o necessário para elas atuarem como reforço e proporcionarem uma 

boa ancoragem mecânica nos compósitos.  

Apesar das fibras terem sido cortadas entre 4 e 7 mm durante os processos de mistura 

fibra/matriz no misturador termocinético as fibras podem ser quebradas devido à alta rotação 

das palhetas, não sendo possível controlar as dimensões das mesmas durante a fabricação do 

compósito. 

A partir dos resultados obtidos, fica claro que o C15S apresenta melhor 

reprodutibilidade, devido aos menores valores de desvio padrão apresentados. Esse fato pode 

ser atribuído ao melhor processamento, já que com menor quantidade de fibras, as 

dificuldades encontradas durante o processo de mistura foram menores. 

Em relação à utilização do C15S ao invés do PSp, já que os resultados não apresentaram 

diferenças significativas nos valores de resistência média, deve-se considerar o fator 

ambiental. Com a utilização do material compósito com fibras naturais, seria reduzida 15% da 

utilização de material sintético (EPS), ocasionando assim, menor quantidade de poliestireno 

descartado pós-consumo, visto que as placas de circuito impresso não possuem vida útil 

longa, devido ao crescente avanço tecnológico. Sendo assim, o uso do C15S seria favorável 

quanto aos aspectos ambientais e ecológicos. 

 

5.3 Análise microscópica fractográfica 
 

A análise fractográfica teve por objetivo a avaliação da interação fibra/matriz, que vem 

corroborar com os resultados obtidos nos ensaios mecânicos.  

Na Figura 12 podem ser observadas as imagens obtidas por meio das superfícies de 

fratura dos corpos de prova de flexão dos compósitos com 15%, Figuras 12(a), (b) e (c) e 25% 

de reforço, Figuras 12(d), (e) e (f).  

Nas imagens da Figura 12 (a), (b) e (d), são mostrados vazios originados durante o 

processamento do material. Na Figura 12 (b), (c), (d) e (e) é possível observar algumas fibras 

de sisal, onde se visualiza boa adesão entre fibra e matriz, como indicado nas imagens. 

Porém, é possível observar também algumas marcas de arrancamento de fibras (pull out) e a 

falta de adesão fibra/matriz. 

Na imagem da Figura 12 (c) é possível observar também o espaçamento ocorrido entre 

a fibra e a matriz devido à falta de adesão. 
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(a) (b) (c) 

 
(d) (e) (f) 

Figura 13-Fractografia dos corpos de prova de flexão do compósito 15% de sisal nas seguintes 
ampliações: (a) 50x (b) 100x e (c) 500x e do compósito 25 % sisal nas seguintes ampliações: (d) 50x, (e) 100x e 
(f) 500x. 

Observando a Figura 13, correspondente à microscopia dos corpos de prova de tração 

do C15S e C25S, podem ser vistas, várias fibras bem aderidas à matriz. Nas imagens da 

Figura 13 (a), (b) e (c) observa-se a matriz impregnada nas fibras e fibras bem aderidas à 

matriz. Mostrando assim que os corpos de tração do C15S apesar das fibras não terem sido 

tratadas quimicamente, apresentaram uma interface fibra/matriz melhor que a dos compósitos 

com 25% de fibras, o que justifica a menor dispersão dos resultados das propriedades 

mecânicas. 

As imagens contidas na Figura 13 (d), (e) e (f) são referentes à microscopia do corpo de 

prova de tração do compósito 25% sisal, onde é mostrada a superfície de fratura com alguns 

vazios causados durante o processamento e vazios causados devido ao pull out. Analisando os 

resultados das propriedades mecânicas juntamente com as imagens do C25S, pode-se se dizer 

que os vazios de processamento e a falta de adesão podem ter colaborado para a diminuição 

da resistência do material.  
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(a) (b) (c) 

 
(d) (e) (f) 

Figura 14- Fractografia dos corpos de prova de tração do compósito 15% de sisal nas seguintes 

ampliações: (a) 50x (b) 100x e (c) 500x e do compósito 25 % sisal nas seguintes ampliações: (d) 50x, (e) 100x e 

(f) 500x. 

 

5.4 Termogravimetria (TGA/DTG) 
 

Por meio da análise termogravimétrica foram obtidos os gráficos de TGA e DTG onde 

foi possível observar as propriedades térmicas dos materiais. Analisando o gráfico da Figura 

14, podem ser visualizadas quatro curvas, correspondentes à fibra de sisal, ao Isopor reciclado 

puro (PSp), e aos compósitos C25S e C15S.  

Analisando as curvas de TGA e DTG da fibra de sisal (Figuras 14 e 15), pode ser 

observado cinco estágios de perda de massa. O primeiro deles é referente a perda de água 

presente na fibra, e ocorre entre 40 e 130 °C. O segundo e terceiro estágios de perda de massa, 

melhor observados no gráfico da DTG da Figura 15, entre 132 e 300°C aproximadamente são 

referentes à degradação da hemicelulose e lignina.  O quarto estágio, o pico mais acentuado 

na curva de DTG, que aparece no intervalo entre 320 e 390 °C, pode ser atribuído à 

degradação da celulose, principal constituinte da fibra.  

A última perda de massa, entre 390 e 450°C está relacionada aos processos de 

decomposição que envolvem reações simultâneas como quebra das ligações C-C da lignina, 

liberação de água, CO e CO2 (Castro, 2010). 
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Figura 15-Gráfico de TGA do Isopor Reciclado Puro, do Compósito com 25% Sisal, do Compósito com 

15% Sisal e fibra de sisal. 

 

Com a análise da curva de PSp é possível observar que o material é termicamente 

estável até a temperatura de 270°C, e a partir daí ocorre perda de massa referente à 

degradação do poliestireno. A perda de massa ocorre em uma única etapa, demonstrando que 

o PSp é uma material homogêneo e teve sua perda de massa máxima em 420°C.  

As curvas relativas aos compósitos apresentaram três estágios de degradação. Os 

materiais apresentaram uma perda de massa referente à degradação das fibras em dois 

estágios. Para o C25S no intervalo de 231,7 °C a 371,6 °C, sendo que o primeiro pico indica a 

degradação da hemicelulose e lignina, e o segundo a degradação da celulose. Para o C15S 

esses estágios ocorrem entre 265,1 °C e 394,7 °C. O terceiro estágio de perda de massa 

iniciou-se em 371,6°C para o C25S, e próximo a 394,7°C para o C15S, e refere-se à 

degradação do poliestireno, onde são observados os picos mais acentuados.  

O compósito C15S apresentou perda de massa menor até 370 °C, como pode ser 

observado nos dados da Tabela 4, quando comparada ao C25S, devido à menor quantidade de 

fibras no compósito.  

As temperaturas de início de degradação foram consideradas de acordo com a norma de 

termogravimetria ASTM E2550, na qual são descritos métodos de determinação de 

temperaturas em que os materiais começam a se degradar. 
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Figura 16-Gráfico de DTG do Isopor Reciclado Puro, do Compósito com 25% Sisal e do Compósito com 

15% Sisal. 

 

Joseph (2003) analisou o comportamento térmico e a cristalização de compósito de 

polipropileno reforçado com fibras de sisal e obteve melhora na estabilidade térmica do 

compósito em relação aos resultados da resina e fibras separados devido à boa interação entre 

a fibra e a matriz.  

Conforme observado nos resultados deste trabalho, foi possível perceber que a adição 

das fibras ao polímero reduziu a estabilidade térmica do material, possivelmente pela falta de 

interação entre a matriz e o reforço, ou ainda pelas fibras não terem passado por nenhum 

processo de secagem para a redução de umidade presente nas mesmas. Porém foi maior do 

que a da fibra pura, corroborando com os dados de Joseph (2003). 

Manikandan Nair (2001) realizou análise térmica e dinâmica de compósitos de 

poliestireno reforçados com fibras curtas de sisal. Na curva de TGA do sisal foram 

observados 3 estágios de decomposição, sendo o primeiro deles na faixa de 60-100 °C, 

referente à perda de água, o segundo deles a 325 °C referente à degradação de hemicelulose e 

o último estágio a temperatura de 450 °C, correspondente a maior degradação da fibra, 

levando a formação de alcatrão. Já para o Poliestireno puro foi encontrada a temperatura de 

degradação em 288°C, indicando maior estabilidade térmica em relação às fibras. 

 



38 
 

Tabela 4- Perda de massa e temperaturas de degradação para as amostras estudadas. 

Amostra ΔT 
( °C) Tpico (°C) Tonset (°C) Perda de Massa (%) Resíduo a 780°C 

(%) 

Fibra de sisal 

40-130 
132- 300 
310-390 
390-450 

360 130 

7,5 
 

75,1 
 

17,2 

PSp 267-553 420 280 100 0 

C15S 265-394 
394-480 420 240 9,0 

91 0 

C25S 231-371 
371-470 425 230 17,6 

75,6 6,8 

 

Os resíduos encontrados ao final do ensaio (780 °C) são mostrados na Tabela 4. A fibra 

de sisal apresentou a maior porcentagem de resíduos, enquanto que o PSp não apresentou 

resíduo algum nesta temperatura.  

Desta forma era esperado que o C15S apresentasse determinada quantidade de resíduos 

a 780°C referente aos resíduos da fibra adicionada, porém isso não ocorreu provavelmente 

devido à forma de retirada de amostra para a realização da análise , que foi manual e pode ter 

sido retirada de uma região do corpo de prova com maior proporção de matriz polimérica. 

 

5.5 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
 
A caracterização térmica por DSC foi realizada nas amostras de poliestireno reciclado 

puro e nas amostras dos dois compósitos com as diferentes porcentagens de fibras. A partir 

deste ensaio, foi possível obter as curvas do segundo aquecimento dispostas na Figura 16. 

Por meio do gráfico da curva de DSC da amostra de PSp pode-se observar  mudança na 

linha base,  à temperatura de 101,9°C. Esse evento pode ser atribuído às reações de transição 

vítrea (Tg) do poliestireno e são identificados na curva (a) da Figura 16. As reações de fusão 

podem ser evidenciadas pelo pico endotérmico que ocorreu a temperatura 132 °C.  

A curva referente ao compósito com 15% de sisal indica que a transição vítrea do 

material ocorreu à temperatura de 101,0°C, próxima à do PSp, e evidenciada pela mudança da 

linha base, a qual foi destacada pelo círculo azul sobre a curva. Ainda é possível observar as 

reações de fusão que ocorrem em 162,8°C, onde é observado um pico endotérmico, indicado 

pela seta na Figura 16.  

Na curva obtida para o compósito C25S é possível observar três eventos. O primeiro 

deles que ocorreu a 98 °C, que pode ser atribuído à transição vítrea do material. A 158 °C 

podem ser visualizados dois eventos endotérmicos seguidos, referente às reações de fusão do 

compósito. Os dois picos podem ser explicados pelo polímero possuir diferentes massas 
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molares, pois foram utilizados polímeros de diferentes fontes, já que foram originários do 

descarte de embalagens. 

 

Os valores das temperaturas de transição vítrea e fusão do polímero e dos compósitos 

são apresentados na Tabela 5. 
 

               Tabela 5-Valores de temperaturas dos gráficos de DSC. 

Material Tg (°C) Tf (°C) 
PSp 101,9 132,0 

C15S 101,0 162,8 
C25S 98,0 158,0 

        Tg-transição vítrea, Tf-temperatura de fusão. 
 

Comparando os valores encontrados para o polímero e seus compósitos, observa-se que 

a adição de fibras não alterou significativamente as temperaturas de transição vítrea dos 

compósitos quando comparado ao PSp. 

 Por outro lado aumentou a temperatura de fusão foi maior para os compósitos do que 

para o Psp puro. 

 
 

  
Figura 17- Gráficos de DSC, curvas do 1° aquecimento do Isopor reciclado puro, do compósito 15% 

sisal e do compósito 25% sisal. 
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5.6 Análise dielétrica 
 

A interação de um determinado material com o campo elétrico pode ser determinada por 

meio da constante dielétrica, a qual é definida como o quociente entre permissividade elétrica 

de um meio e a permissividade do vácuo (TOSANO et al., 2008). 

Os resultados da análise dielétrica dos compósitos 15% e 25% mostraram que os 

materiais são isolantes, pois eles não interagem com um campo elétrico, sendo assim eles não 

apresentam características de um material condutor. 
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6 CONCLUSÕES 

 
 
Por meio da avaliação dos resultados obtidos neste trabalho foi possível concluir que: 

  O processo de obtenção do compósito foi viável, de forma que foi possível a 

confecção de um material compósito, apesar das dificuldades no processamento, a partir do 

poliestireno expandido reciclado reforçado com fibras de sisal para ser utilizado como placa 

de circuito impresso; 

   A adição de fibras de sisal à matriz polimérica reduziu a estabilidade térmica ao 

mesmo tempo em que aumentou a temperatura de fusão dos compósitos; 

   As propriedades mecânicas de tração e flexão dos compósitos foram próximas às 

encontradas no poliestireno puro. Isso mostrou que as fibras não agiram como reforço para a 

matriz polimérica, porém diminuíram a quantidade de material sintético utilizada. 

   O compósito obtido não apresentou propriedades condutoras, o que significou que 

seu uso para confecção de placas de circuito impresso é adequado; 

   A comparação entre os compósitos apresentados neste trabalho e os utilizados 

atualmente pela indústria para a confecção de placas de circuito impresso mostrou ser 

possível a utilização de compósito com fibras naturais para esta aplicação desde que o mesmo 

seja melhor avaliado quanto ao custo e as outras propriedades específicas desta aplicação.  

   O compósito com 15% de fibras apresentou maior reprodutibilidade, de acordo com 

os desvios padrão encontrados, sendo assim, melhor a sua utilização em relação ao compósito 

com 25% de fibras. Em relação ao polímero puro, além da maior confiabilidade dos 

resultados, apresenta a vantagem ambiental, já que utiliza menor quantidade de polímero. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 
 
 
A partir dos resultados obtidos neste trabalho, puderam ser observadas novas 

oportunidades de pesquisa nesta área.  

Uma importante sugestão é inserir uma etapa de tratamento químico das fibras de sisal, 

com o intuito de melhorar a ancoragem entre fibra e matriz, e consequentemente melhorar as 

propriedades mecânicas do material. 

Outra etapa que pode ser estudada é o processamento do compósito, assim como o 

tamanho da fibra e o volume de fibras adicionadas à matriz. 
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