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“Quando uma criatura humana desperta 

para um grande sonho, e sobre ele lança 

a força de sua alma, todo o universo 

conspira a seu favor.” 

(Goethe) 
 



 

RESUMO 
 
 

SÁ, Bruno. S. R. Obtenção e caracterização do compósito de polipropileno 
reciclado com fibra de palmeira-real (Archontophoenix cunninghamiana). 2019. 
55f. Dissertação de Mestrado:  – Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 
2019. 
 

 
Esta pesquisa teve como objetivo a obtenção e caracterização do compósito de 
polipropileno (PP) reciclado com a fibra da Palmeira-real australiana 
(Archontophoenix cunninghamiana). Corpos de prova foram produzidos por extrusão 
e injeção com a formulação de 20% de fibra da Palmeira-real e de 80% de PP 
reciclado, em massa. PP H301 virgem foi utilizado como controle. As amostras foram 
analisadas por índice de fluidez (MFI), ensaio de tração, ensaio de impacto IZOD, 
calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TGA) e Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV). Foi Observado que o PP reciclado/Fibra de 
Palmeira-real e o PP H301 tem índices de fluidez muito próximos, com valores 
9,5(g/10min.) e 9,2(g/10min.), respectivamente. A rigidez do PP reciclado/Fibra de 
Palmeira-real) foi 8% maior do que o PP H301. A resistência a tração do PP 
reciclado/Fibra da Palmeira-real foi 25% menor do que PP H301. Após a inserção da 
fibra no PP reciclado, o material não apresentou variação significativa dos valores do 
módulo elástico em relação ao PP reciclado. A resistência ao impacto do PP 
reciclado/Fibras Palmeira-real é maior (35 J/m) do que o PP H301(33 J/m). A 
calorimetria exploratória diferencial (DSC) mostrou que a inserção da fibra da 
Palmeira-real ao PP H301 e ao PP reciclado, não altera substancialmente a 
temperatura de fusão e cristalização. Pela análise termogravimétrica (TGA) foi 
verificado que o PP reciclado/Fibra da Palmeira-real possui estabilidade térmica 
maior do que o PP H301, com temperatura inicial de degradação (Ti) de 302ºC e 
275ºC, respectivamente. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostrou que 
o PP reciclado tem uma maior interação superficial com a Fibra da Palmeira-real do 
que com o PP H301. A reciclagem do polipropileno associada a fibra da Palmeira-
real, que é subproduto da extração do palmito, para confecção do compósito PP 
reciclado/Fibra da Palmeira-real mostra ser uma alternativa para a redução dos 
impactos ambientais gerados pelo descarte de resinas termoplásticas no meio 
ambiente. A produção do compósito de PP reciclado/Fibra da Palmeira-real é viável 
economicamente pois a fibra tem um custo menor que a resina termoplástica 
reciclada. 

 
 
 
 

Palavras chaves: Polímeros; compósitos; fibras naturais; polipropileno reciclados; 
Palmeira-real 
 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

SÁ, Bruno. S. R. Obtainment and characterization of polypropylene recycled 
composite with royal palm fiber (Archontophoenix cunninghamiana). 2019. 55f. 
Dissertação de Mestrado:  – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia 
de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2019. 

 
 

This research aimed to obtain Recycled PP/Fiber composite of Australian Royal Palm 
(Archontophoenix cunninghamiana) and further characterization of mechanical and 
thermal properties. Samples were produced by extrusion/injection with the 
formulation of mass ratio 20/80 of Royal Palm fibers and Recycled PP. Virgin PP (H 
301) was used as control. The samples were analyzed by flow index (MFI), tensile 
test, IZOD impact test, differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetry 
(TGA) and scanning electron microscopy (SEM). The recycled PP/Royal Palm fiber 
and PP H301 presented very close values of melt indexes, 9.5 (g/10min) and 9.2 
(g/10min), respectively. The stiffness of recycled PP/Royal Palm fiber (1471 MPa) 
was higher than PP H301 (1350 MPa). The tensile strength of recycled PP/Palm fiber 
was 25% lower than the PP H301. Elastic modulus values of recycled PP/Royal Palm 
fiber are quite similar. Impact resistance of recycled PP/Palm fiber composite is 
higher (35 J/m) than PP H301 (33 J/m). DSC curves showed that the insertion of 20 
wt-% of Royal Palm fiber into PP H301 or into Recycled PP did not affected 
substantially the melting point and crystallization temperature, relative to the 
respective thermoplastic resin. TGA analysis showed that the recycled PP/Royal 
Palm fiber composite possesses higher thermal stability than PP H301, with initial 
degradation temperature (Ti) of 302 ºC and 275 ºC, respectively. Morphology through 
SEM images showed adhesion between PP H301 and Royal Palm fibers, being the 
adhesion higher in recycled PP/Royal Palm composite. The recycling of 
polypropylene and further mixing with Royal Palm fibers, which is a byproduct of 
palm heart extraction, to produce recycled PP/Royal Palm fiber composite proved to 
be an alternative for reducing the environmental impacts generated by the disposal of 
thermoplastic resins. It is also viable from the economic point of view, because the 
Royal Palm fibers possess lower cost as compared to recycled thermoplastic resin. 
 
 
 
 
 
Keywords: Polymers; composites; natural fibers; polypropylene recycled; royal palm 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os polímeros sintéticos convencionais apresentam várias propriedades 

interessantes, são leves, resistentes, produzidos a baixo custo e fáceis de moldar, 

porém, esses materiais levam em média 100 anos para serem degradados, 

aumentando assim a quantidade de lixo plástico descartado no meio ambiente 

(WEBB et al., 2012). Nesse sentido, estão sendo buscadas alternativas para o 

desenvolvimento de novos materiais que causem baixo impacto ambiental, tais 

como a produção de materiais compósitos a partir de polímeros reciclados e fibras 

vegetais (SINGH et al., 2017). 

 As poliolefinas, principalmente polietileno e polipropileno, são os polímeros 

sintéticos encontrados em maior quantidade nos resíduos urbanos (LAHTELA, 

HYVÄRINEN e KÄRKI, 2019). A reciclagem tem sido empregada para reaproveitar 

esses materiais em diversas aplicações desde embalagens até peças automotivas 

(MERAN, OZTURK e YUKSEL, 2007). No entanto, os polímeros quando reciclados 

apresentam propriedades mecânicas inferiores (FERNANDES e DOMINGUES, 

2007).  Uma alternativa interessante é a adição de fibras naturais como reforço para 

polímero reciclado a fim de obter um material compósito com melhor desempenho 

mecânico e térmico (HOANG, LAGATTU e BRILLAUD, 2010). 

 As fibras naturais são adicionadas a matriz polimérica visando melhorar suas 

propriedades e reduzir custos da composição polimérica e/ou a geração de efluentes 

(GOWDA et al., 2018). A utilização das fibras vegetais como reforço em comparação 

as cargas inorgânicas, possuem muitas vantagens, tais como: obtenção de materiais 

de baixa densidade, menor abrasão durante processamento, altos níveis de 

preenchimento que resultam em aumento na rigidez, elevado módulo específico, 

aumento na durabilidade (CARASCHIA e LEÃO, 2002). Além disso, as fibras 

naturais são biodegradáveis, provenientes de fontes renováveis de energia de 

grande disponibilidade e de baixo custo. Além das fibras vegetais tradicionais como: 

sisal, coco e juta, o Brasil possui um grande número de outras espécies fibrosas que 

possuem potencial para serem utilizadas como reforço em compósitos poliméricos. 

Outras fibras naturais de grande interesse são aquelas provenientes de resíduos
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 agrícolas, como é o caso das fibras provenientes da Palmeira-real (Archontophoenix 

cunninghamiana).  

A Palmeira-real é cultivada para a produção de palmito. Após a extração do 

palmito, uma grande quantidade de fibra é lançada no meio ambiente como resíduo 

(SCHMITZ et al.,2019). A utilização da fibra da Palmeira-real para produção de 

compósitos é uma alternativa que visa a produção de materiais com valor agregado, 

além do benefício ambiental.  

Neste sentido buscou produzir  e caracterizar os compósitos a partir do 

polipropileno reciclado e fibra de Palmeira-real proveniente da produção de palmito 

visando o aproveitamento do polímero pós-consumo e do resíduo agroindustrial. Os 

compósitos formulados foram avaliados quanto à resistência mecânica, estabilidade 

térmica e morfologia. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Utilizar a fibra da Palmeira-real como reforço para obter um material 

compósito com matriz de polipropileno reciclado 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Processar por extrusão e injeção de compósitos de polipropileno reciclado e 

virgem com fibra da Palmeira-real. 

Caracterizar os compósitos, pelo índice de fluidez (MFI), ensaio de tração e 

impacto IZOD, Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Termogravimetria (TGA) 

e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1     POLIPROPILENO 

 

 O polipropileno (PP) é um dos polímeros termoplásticos mais utilizados pela 

indústria, com uma diversidade de aplicações que incluem embalagens rígidas, 

flexíveis, descartáveis, tubos e produtos injetados para os mais variados usos.  

A taticidade define a utilização do polipropileno. O polipropileno isotático tem 

da ordem de 50~80% de cristalinidade com excelentes propriedades físico-químicas 

e, portanto, encontram boas aplicações comerciais. Por outro lado, o polipropileno 

atático subproduto da polimerização comercial do PP isotático, é amorfo, de baixa 

massa molecular com aspecto pastoso/ceroso (CANEVAROLLO, 2006). 

O polipropileno (PP) é um termoplástico, da classe das poliolefinas, que 

apresenta como características principais a baixa densidade de 0,85 g/cm3 a 

0,95g/cm3, com temperatura de transição vítrea (Tg) entre -18 °C a 10°C, 

temperatura de fusão cristalina (Tm) entre 165°C a 185°C, baixo custo e alta 

resistência química a solventes. O polipropileno tem ponto de fusão superior ao da 

maioria das poliolefinas, em razão da maior rigidez estrutural ocasionada pela 

rotação do grupo lateral metil (FERMINO, 2011).   

 Na Figura 1 é apresentado a estrutura química do polipropileno (PP). É 

produzido a partir da polimerização do propeno, um subproduto gasoso do refino do 

petróleo, na presença de um catalisador e sob condições controladas de pressão e 

temperatura (CORRÊA, 2007).  

                          
 

Figura 1: Estrutura molecular do PP 

 

Fonte – Adaptado de Fermino (2011). 

 

n 
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Suas propriedades térmicas e mecânicas são amplamente exploradas em 

uma variedade de aplicações que, combinada com condições favoráveis 

econômicas, obteve uma rápida expansão no uso industrial. 

 

3.2      POLIPROPILENO RECICLADO 

  

  Segundo a ABIPLAST (Associação Brasileira da Indústria do Plástico) a 

produção de plástico virgem alcançou 6,2 milhões de toneladas em 2018 no Brasil, o 

que resulta em uma média de quase 17 mil toneladas por dia. Deste total menos 2% 

é reciclado (WWF, 2019). 

O polipropileno (PP) é a segunda resina termoplástica mais consumida no 

Brasil, com participação no ranking de 20,3% conforme mostrado na Tabela 1.  

 

 

Tabela 1: Consumo de resinas termoplásticas no Brasil em 2018 

 

Fonte: ABIPLAST – Associação Brasileira da Indústria do Plástico (2018). 

 

 

Dado este cenário a reciclagem do polipropileno traz benefícios 

socioambientais substanciais. Na Tabela 2 é demonstrado esses benefícios para 

cada tonelada de material plástico reciclado. 
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Tabela 2: Benefícios socioambientais para cada 1 tonelada de material plástico reciclado 

 

Fonte: ABIPLAST – Associação Brasileira da Indústria do Plástico (2018). 

 

3.3 FIBRAS NATURAIS 

 

Fibras naturais são substâncias produzidas por plantas (celulose ou 

lignocelulose), animais (proteínas) e minerais (MUKHTAR et al, 2016). São 

encontradas em muitas fontes, a subdivisão é baseada em suas origens, como 

mostrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Classificação das fibras naturais 

 

Fonte: MUKHTAR et al. (2016). 

 

Existem três tipos de fibras naturais; fibras de proteína que são obtidas a 

partir de recursos animais, como seda, lã e cabelo, e fibras celulósicas que são 
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obtidas a partir de plantas, como linho, juta, tamareira e algodão (HAKEEM et al., 

2014). Fibras celulósicas podem ser classificados com base na parte da planta a 

partir da qual elas são extraídas, por exemplo, fibras extraídas do caule é 

classificada como fibras bast, enquanto as fibras extraídas das folhas são 

classificadas como fibras foliares (LOBNA et al., 2019). 

A maior parte das fibras naturais vegetal é originária de plantas que incluem 

abacá, fibra de coco, algodão, linho, cânhamo, juta, rami e sisal; estas são as fibras 

naturais mais comuns (BLEDZKI e GASSAN, 1999). 

A palavra “fibra” neste contexto refere-se a uma estrutura que consiste em 

várias células. Essas células são organizadas e unidas por interações mecânicas, 

ligações de hidrogênio e forças de van der Waals entre os domínios de microfibrilas 

de celulose, hemicelulose e lignina (PÉREZ et al., 2002). As fibras naturais proveem 

principalmente na forma de resíduos agrícolas que não são utilizados (YEVICH e 

LOGAN, 2003). Este resíduo agrícola é produzido em bilhões de toneladas, que são 

abundantes e de baixo custo.  A maior parte deste resíduo pode ser usado como 

fibras e enchimentos em compósitos poliméricos. Como existem muitas fontes de 

fibras naturais, sua utilização em várias aplicações industriais é, sem dúvida, 

apoiada por sua disponibilidade em massa em muitos países (MUKHTAR et al., 

2016). 

As fibras naturais oferecem algumas vantagens sobre as fibras sintéticas, 

conforme apresentado na Tabela 3 (MALKAPURAM et al., 2008). Os benefícios das 

fibras naturais normalmente superam as desvantagens. Fibras naturais oferecem 

redução de peso e redução de custos, devido à sua baixa densidade e 

disponibilidade. Além disso, a fibra degrada facilmente e oferece facilidade de 

usinabilidade com o mínimo desgaste da ferramenta, embora tenha baixa 

estabilidade térmica, baixa compatibilidade e pouca resistência ao meio ambiente. 

Mas, se esses problemas técnicos únicos colocados pelas fibras naturais puderem 

ser resolvidos, as fibras naturais podem substituir a fibra de vidro e outras fibras 

sintéticas, mesmo em aplicações externas (MUKHTAR et al, 2016). 
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Tabela 3. Vantagens e desvantagens das fibras naturais 

 

Fonte: MALKAPURAM et al. (2008). 

 

3.4 PALMEIRA-REAL 

 

A Palmeira-real (Archontophoenix cunninghamiana)(Figura 3) pertence à 

família Palmae (Arecacea) planta exótica da Austrália, com até 25 metros de altura é 

conhecida como palmeira seafórtia e Palmeira-real (SODRÉ, 2005), a parte superior 

do estipe é constituído por um segmento volumoso, cilíndrico, liso e brilhante, 

resultante das bainhas foliares, compactas, que servem de proteção ao meristema 

da planta que é conhecido popularmente por palmito. É espécie monocaule, com 

folhas pinadas, estipe de 20 – 25 m de altura, levemente entumecido na base, 

delgado, com 15 a 20 cm de diâmetro, cinza; palmito com 0,6 a 1 m, verde claro e 

marrom avermelhado e proeminente; folhas com 2 a 3m de comprimento, arqueadas 

na copa; folíolos com 30 – 50 cm de comprimento e 2 a 4 cm de largura, numerosos, 

lineares, com longas pontas em formas de fio, verde em ambas as superfícies; 

espatas com 30 – 40 cm; semi-decídua, bastante ramificada; flores com cerca de 1 

cm de diâmetro, de coloração rosa lilás; flores masculinas com cerca de 9 a 16 

estames; fruto com 1 – 1,5 cm de comprimento, ovóides, cerosos, de cor vermelho 

brilhante, amadurecem de dezembro à março (BAYÃO, 2013). 

Na Figura 4 é apresentada uma plantação de Palmeira-real. 

Embora as Palmeiras apresentem semelhanças básicas como quaisquer 

outras espécies do mundo vegetal, com raízes, troncos, folhas, flores e frutos, estes 

mesmos órgãos podem se apresentar com características próprias e bem definidas 
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facilitando, desta forma, sua identificação (SODRÉ, 2005). As fibras da Palmeira-real 

podem provir do cacho, folha ou caule (ISHAK et al., 2013).  

      
 

Figura 3. Morfologia Palmeira-real (Archontophoenix cunninghamiana) 

 

Fonte: Adaptado de Sodré (2005). 

 

Figura 4. Plantação de Palmeira-real 

 

Fonte: Curso Cultivo de Palmeira-real para Produção de Palmito - Cursos CPT, 2019 
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Após a extração do palmito, uma grande quantidade de fibra é lançada no 

meio ambiente como resíduo (SCHMITZ et al.,2019). 

Com o beneficiamento do palmito da Palmeira-real, são produzidos a parte 

comercial do palmito, as folhas e a bainha. A parte comercial representa cerca de 

8% da planta do palmito, sendo o restante resíduos (BAYÃO, 2013). 

Rodrigues e Durigan, (2002) estimaram que o percentual de área plantada de 

Palmeira-real para a produção de palmito, correspondia a 65% da área total 

plantada no Brasil. 

No Brasil é calculado que a área plantada para produção de palmito é de mais 

de 23 mil hectares o que corresponde a aproximadamente 23 mil campos de futebol. 

e produção de 90 mil toneladas de palmito (IBGE, 2017). 

  

3.5  COMPÓSITOS POLIMÉRICOS COM FIBRAS NATURAIS 

 

 

O desenvolvimento tecnológico relacionado com as exigências de consumo 

continua a aumentar a demanda sobre os recursos globais, levando a grandes 

questões de disponibilidade de material e sustentabilidade ambiental. Neste cenário, 

diversos setores têm buscado alternativas no sentido de mitigar os impactos 

ambientais decorrentes dos processos produtivos, bem como do uso dos produtos 

fabricados e seu descarte (RODRIGUES, SOUZA e FUJYAMA, 2015). 

O aumento de regulamentações rigorosas sobre as emissões de carbono, 

preocupações ambientais, como as mudanças climáticas, e o descarte de 

componentes no final de sua vida útil estimularam o uso de materiais 

ecologicamente corretos. As indústrias de móveis, automóveis, embalagens, 

aeroespacial e construção civil, têm procurado novos materiais para substituir a fibra 

de vidro convencional e outros compósitos de fibra sintética.  Fibras naturais como 

juta, sisal, coco, kenaf e abacaxi têm sido utilizadas como reforço em matrizes 

poliméricas (ROSÁRIO et al., 2011). 

Os compósitos de fibra natural são desenvolvidos por uma combinação de 

dois ou mais materiais distintos para obter um material com propriedades e 

desempenho requeridos que não podem ser obtidos com o uso de material distinto 

(MUKHTAR et al, 2016). Em um composto de fibra natural, um material será a 

matriz, enquanto o outro material será o reforço produzido a partir de plantas 
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incluindo caule, folha, semente, fruto, grama, madeira e animais. A matriz pode ser 

termoplástica ou termofixa.  

Os materiais termoplásticos mais comumente utilizados para compósitos de 

fibras naturais são polipropileno, polietileno e poli (cloreto de vinila) PVC. Os 

materiais termofixos, são epóxi, poliéster e fenólico (MALKAPURAM et al., 2008).  

De acordo com o tipo dos materiais constituintes e dos processos de 

fabricação, há diferentes classificações (Figura 5) de materiais compósitos, 

associadas as suas características, comportamentos e vantagens específicas. 

 

 

Figura 5. Classificações dos materiais compósitos  

 

Fonte. Soares, (2017) 

 

A classificação do compósito desta pesquisa é material compósito fibroso 

descontínuo com orientação das fibras aleatórias. 

Os compósitos de fibra natural oferecem inúmeras vantagens em comparação 

com os compósitos de fibra de vidro, incluindo seu peso leve, biodegradabilidade, 

facilidade de usinabilidade, falta de toxicidade, baixo custo, natureza não abrasiva e 

disponibilidade (MUKHTAR et al, 2016). Vários estudos têm sido desenvolvidos 

envolvendo compósitos com fibras naturais.  

Wambua, Ivens e Verpoest, (2003) investigaram as propriedades mecânicas 

do sisal, cânhamo, coco, kenaf e polipropileno reforçado com juta, e chegaram a 

conclusão que os compósitos de cânhamo e sisal mostraram resultados bastante 

satisfatórios de resistência à tração e módulo elástico, também detectaram que a 
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resistência ao impacto do compósito de polipropileno com a fibra de cânhamo foi 

maior do que o polipropileno com sisal. 

Rao e Rao (2007) investigaram as propriedades físicas e mecânicas das 

fibras de tamareira e bambu, e identificaram que a fibra do bambu tem maior 

resistência a tração que a fibra de tamareira. 

A fibra de Palmeira (Arenga Pinata) foi estudada por Ishak (2012) e salienta 

em seu artigo a excelente resistência a corrosão, causada pela a água do mar. 

  Reichert (2018) obteve compósitos de polipropileno PP reciclado com fibra 

da coroa do abacaxi e palha de milho. A quantidade de reforço utilizada foi de 5% 

em massa, tanto para fibras de coroa de abacaxi quanto para as de palha de milho, 

onde foi verificado o aumento do modulo elástico do PP reciclado quando inserida as 

fibras. 

Borges, Motta e Pinto (2019) obtiveram compósitos de concreto com fibras de 

sisal e rami, e ao realizar a comparação do desempenho do concreto com a adição 

de fibras vegetais e de fibra de polipropileno, disseram que a adição de 0,5% de 

fibras vegetais demonstrou resultados satisfatórios, sendo superiores ao concreto de 

referência. 

 

3.5.1  Aplicação dos compósitos com fibras naturais 

 

 Grande parte das empresas automobilísticas do mundo tem feito muita 

investigação e testes, a fim de inserir os compósitos em seus produtos. As fabricas 

de carros na Europa fizeram várias pesquisas para aumentar as aplicações destes 

materiais na indústria automotiva, especialmente no interior do carro, como 

encostos, enchimento de bancos, para-choques dianteiro e traseiro para carros e 

caminhões e painéis internos das portas (MOHAMMED et. al., 2015).  

Além do uso de peças para interiores de automóveis na indústria 

automobilística, fibras naturais incorporadas em polímeros tem sido usado para 

aplicações de alta exigência para partes externas do corpo do automóvel, como a 

seção intermediária entre os faróis acima do pára-choque de ônibus (MOHAMMED 

et. al., 2015). 

Dentre essas fibras, a da Palmeira-real tem papel socioeconômico, ligada à 

cultura do palmito no Brasil, existem outros fatores que motivam seu estudo como 

reforço para polímeros, resultando em produtos ecologicamente corretos, nos quais 
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é feita a substituição de fibras sintéticas pelas fibras naturais. Dentre os vários 

polímeros que estão sendo usados como matriz em compósitos reforçados com 

fibras, os mais comuns são os termofixos, tais como poliésteres, epóxi e fenólicos, e 

os termoplásticos, como o polietileno e o polipropileno (ROSÁRIO et al., 2011; 

GOUD e RAO, 2011)  

Na Tabela 4 é demonstrado as principais montadoras, e as partes dos 

automóveis onde são utilizadas as fibras naturais e na Tabela 5 é apresentado a 

utilização das fibras por industrias de vários setores. 

A tenacidade de compósitos reforçados por fibras depende primordialmente 

do comportamento tensão-deformação da fibra. Fibras resistentes com alta 

deformação de ruptura elevam o trabalho de fratura dos compósitos (PIRES, 2009). 

Esses materiais estão sendo empregados cada vez mais em substituição aos 

tradicionais cujas características individuais não atendem as crescentes exigências 

de melhor desempenho, durabilidade e economia, apresentando várias vantagens 

em sua utilização, tais como: elevada resistência e rigidez específica, baixa 

densidade e resistência à corrosão (SCHWARTZ,1997). 
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Tabela 4. Aplicações de compósitos com fibras naturais na indústria automotiva 

 

Fonte: MOHAMMED et. al. (2015). 
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Tabela 5. Aplicações de compósitos com fibras naturais na indústria em geral 

 

Fonte: MOHAMMED et. al.(2015) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Para confecção dos corpos de prova deste estudo foram utilizados os 

materiais presentes na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Relação e características dos materiais utilizados. 

Materiais Fornecedor 

Polipropileno H301(virgem) 
Empresa Afinko - São Carlos 

– SP 

Polipropileno reciclado 
Empresa SS Plásticos – 

Londrina – PR 

Fibra da Palmeira-real Sitio São Pedro - Garça-SP 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Para o processo de fabricação dos corpos de prova, o polipropileno reciclado 

na forma de flakes foi submetido a pré secagem a luz solar por 5 horas, com 

temperatura entre 23ºC e 28ºC. Após a pré-secagem, o polipropileno reciclado foi 

acondicionado em bandejas para secagem em estufa a temperatura entre 69ºC e 

71°C por 48 horas, no Laboratório do DAEMA da UTFPR - Londrina.  

Após a secagem, o polipropileno reciclado foi moído para obter uma 

granulometria menor em um moinho de facas tipo Willye Star FT-50 do Laboratório 

do DAEMA da UTFPR – Londrina. Para a moagem foi utilizada uma peneira de furos 

de 5 mm. Os flakes que estavam com comprimento médio de 15 mm foram 

reduzidos para um comprimento médio de 4,8mm assim ficaram prontas para 

processo de extrusão (Figura 6). 

As fibras da Palmeira-real utilizadas neste estudo, foram retiradas de seu 

caule, após o desbaste da Palmeira-real no processo de obtenção do palmito. Foi 

retirado a casca com espessura de 5 cm em direção ao centro do caule.          A 

parte interna do caule foi descartado visto que em seu interior contém fibras com 
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baixo teor de lignina, e por esta questão se torna menos rígido não sendo 

aproveitado para a aplicação em compósitos como reforço.   

Após a extração a fibra da Palmeira-real ficou exposta a luz solar por 24 horas 

para secagem. A fibra não sofreu nenhum tipo de lavagem ou tratamento superficial, 

a pesquisa utilizou esta fibra in natura. 

 

 
Figura 6. Polipropileno reciclado (a)antes em flakes e (b)após à moagem 

  

                                              (a)                                                   (b)  

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

A fibra da Palmeira-real foi moída em um moedor de martelo, onde os 

comprimentos das fibras ficaram entre 0,9 a 5mm de comprimento (Figura 7) 

posteriormente a fibra foi moída no moedor de facas tipo Willye Star FT-50 do 

Laboratório do DAEMA da UTFPR – Londrina, para reduzir seu comprimento, que 

ficou entre 0,3 a 0,9 mm, para que quando as fibras fossem adicionadas ao PP H301 

e PP reciclado, os compósitos tivessem maior fluidez durante os processos de 

extrusão e injeção para a confecção dos corpos de prova.  

O polipropileno H301 virgem foi utilizado na forma de peletes, como recebido 

da empresa fornecedora, não necessitando ser triturado antes de ser misturado a 

fibra da Palmeira-real para a injeção do compósito (PP H301/Fibra da Palmeira-real). 

Primeiramente foram obtidos peletes dos materiais compósitos PP H301 e PP 

reciclado com fibra da Palmeira-real e também do PP reciclado sem fibra, através do 
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processamento em uma extrusora dupla rosca co-rotante da marca Extrusão Brasil 

do laboratório de Polímeros Biodegradáveis do DEMA-UFSCar – São Carlos. 

 

Figura 7. Fibra da Palmeira-real in natura (a) antes e (b)após a moagem 

 

                (a)                                                                                 (b) 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

O equipamento operou nas seguintes condições: Zona 1 de aquecimento, 

125ºC, Zona 2 a 5 operando a 165ºC, Zona 6 a 9 operando a 130ºC, e a Zona 10 ou 

cabeçote a 165ºC, com o alimentador do material a 30RPM, a rosca da extrusora a 

200RPM, operando com 30 Nm de torque. 

A proporção de fibra de Palmeira-real foi de 20% em massa nos compósitos. 

A proporção de fibra foi determinada em testes preliminares como uma maior 

quantidade que podia ser adicionado ao PP com a adequada dispersão. 

 Na Tabela 7 é apresentado as composições dos peletes. 

 

 

 

Tabela 7. Composição dos peletes extrudados 

Materiais Composição (% em massa) 

1 PP H301 (80%) / Fibra Palmeira-real (20%) 

2 PP reciclado (100%) 

3 PP reciclado (80%) / Fibra Palmeira-real (20%) 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Os peletes extrudados foram injetados em uma a injetora Romi Prática 130 

toneladas do laboratório de Polímeros Biodegradáveis do DEMA-UFSCar – São 

Carlos - SP, as condições de processamento seguem na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Condições de injeção dos corpos de prova na injetora Romi Prática 130 toneladas. 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Os corpos-de-prova (Figura 8), foram confeccionados de acordo com a 

norma, ASTM D-638, apresentaram as seguintes dimensões: comprimento: 165 ±6,5 

mm, comprimento útil igual 57,0 ± 2,3 mm; largura da seção estreita = 13,0 ± 0,5 mm 

e espessura igual a 3,28 ± 0,04 mm. A composição dos corpos de prova injetados é 

demonstrada na Tabela 9. 

 

 
 

Tabela 9. Corpos de prova injetados 

Corpos de 
prova 

Composição (% em massa) 

1 PP H301 (100%) 

2 PP reciclado (80%) /Fibra Palmeira-real (20%) 

3 PP H301(80%) /Fibra Palmeira-real (20%) 

4 PP reciclado (100%) 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Figura 8. Corpos de prova injetados (a)PP H301, (b)PP H301/Fibra Palmeira-real(c) PP reciclado 
(d)PP reciclado/Fibra Palmeira-real 

 
 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 
 
 

4.3   CARACTERIZAÇÕES 
 
 

4.3.1 Índice de fluidez (MFI) 
 
 
A análise de MFI foi realizada após a extrusão e antes do processo de injeção 

dos materiais. 

 O ensaio de índice de fluidez (MFI) para as 4 amostras (PP H301, PP 

reciclado/Fibra Palmeira-real, PP H301/Fibra Palmeira-real, PP reciclado) no 

equipamento Instron MF10 do Laboratório de Polímeros do DAEMA da UTFPR – 

Londrina - PR.   

Os materiais na forma de peletes, foram levados à estufa e permaneceram 

por aproximadamente 36 horas à 70° C e posteriormente analisados no MFI.  

Os ensaios de índice de fluidez seguiram a norma ASTM D-1238. A 

temperatura de análise em 230 °C e peso de 2160g com o tempo de corte de análise 

prévia de 1 minuto, porém a análise real foi realizada com 30 segundos para a maior 

quantidade de amostras, diminuindo erros de medida. Os materiais PPH301/Fibra e 

PP reciclado/Fibra não seguiram esta norma, pois os materiais não fluíram até o 

(a) 

Sai 
(b) 

Sai 

(c) 

Sai 

(d) 

Sai 
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range de análise dado pela norma. O tempo de corte da análise real destes 

materiais foi de 1 minuto, devido a quantidade mássica e fluidez encontrados na 

análise prévia. 

 

4.3.2 Ensaio de Tração 
 

O ensaio para determinação da Resistência a Tração, Módulo de Elasticidade 

e Deformação na Ruptura foi realizado no Laboratório do DAEMA – UTFPR Campus 

- Londrina – PR na máquina universal de ensaios Shijin WDW-100E. 

Os testes de tração foram realizados segundo a norma ASTM D-638, com a 

distância entre garras(l0) correspondente a 115 mm, velocidade de ensaio de 50 

mm/min e célula de carga de 50 kN. 

O Posicionamento do ponto de injeção nos corpos de prova foram 

direcionados para cima com o intuito de uniformizar a posição do corpo de prova na 

máquina de ensaio de tração. 

 

4.3.3 Ensaio de Impacto IZOD 
 

O ensaio de impacto para as 4 amostras (PP H301, PP reciclado/Fibra 

Palmeira-real, PP H301/Fibra Palmeira-real, PP reciclado) foi realizado no 

laboratório do DEMA da UFSCar – São Carlos – SP, no equipamento de ensaio de 

impacto digital da CEAST com martelo de 2J a temperatura de 23°C com entalhe de 

2,5mm seguindo a Norma ASTM D-256. 

 
 

4.3.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 
A análise pela Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), foi feita no 

equipamento Shimadzu DSC-60 da UTFPR – Londrina – PR.  

Aproximadamente 2,800 mg da amostra foi aquecida de 25ºC até 250ºC na 

primeira etapa e posteriormente resfriada em temperatura ambiente até 25ºC, e 

aquecido novamente até 250ºC em panela de alumínio com taxa de aquecimento de 

10ºC/min e fluxo de nitrogênio de 20mL/min, o índice de cristalinidade na fusão e 

cristalização das amostras foi calculado utilizando a expressão conforme Equação 1. 
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Equação 1.  Fórmula para o cálculo do índice de cristalinidade 
 

 

Fonte: HARUMI et al. (2004) 

 

Onde o ∆H corresponde ao valor de entalpia das amostras na região da 

fusão. O ∆H0 corresponde ao valor de entalpia de fusão para o PP 100% cristalino 

com valor de 190 J/g (HARUMI et al., 2004; AMASH e ZUGENMAIER,1997). 

O valor do ∆H de cada amostra foi obtido traçando a linha de base partindo da 

região da curva logo após a Tg (região em que não há desvio da linha de base), 

estendendo-se até o término do pico de fusão ou cristalização. (HARUMI et al. 2004; 

KHANNA e KUHN,1997). 

 

4.3.5 Termogravimetria (TGA) 

 

Foi realizado a Termogravimetria das 4 amostras (PP H301, PPH301/Fibra 

Palmeira-real, PP reciclado, PP reciclado/Fibra Palmeira-real e fibra da Palmeira-

real) no Laboratório de Análise de Materiais no equipamento Shimadzu TGA-51 da 

UTFPR – Londrina – PR. 

Aproximadamente 11 mg de cada amostra foram submetidas a um 

aquecimento desde a temperatura ambiente até 800ºC a uma taxa de 10ºC/min, com 

fluxo de nitrogênio de 20L/min. A partir das curvas de TG, foi avaliada a temperatura 

na qual ocorre a degradação térmica e o grau de umidade dos polímeros. 

 

4.3.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

  As amostras (PP H301, PPH301/Fibra Palmeira-real, PP reciclado e PP 

reciclado/Fibra Palmeira-real e Fibra Palmeira-real) foram criofraturados, com 

excessão da fibra, e metalizados com uma fina camada de ouro. As fibras da 

Palmeira-real foram colocadas sobre o porta amostra com fita de carbono condutora. 

As imagens foram obtidas em microscópio FEI modelo quanta 200, com 

potência do feixe de elétrons de 20 kV da UEL – Londrina – PR. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ÍNDICE DE FLUIDEZ (MFI) 

 

Na Figura 9 é apresentado o índice de Fluidez obtidos dos materiais PP 

H301, PP H301/Fibra Palmeira-real, PP reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-

real, após a extrusão e antes do processo de injeção. 

 
Figura 9.  Índice de fluidez para as amostras: PP H301, PP H301/Fibra da Palmeira-real, PP 

reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-real 

 
Fonte Autoria própria (2019). 

 

É possível observar que o índice de fluidez do PP reciclado é quase o dobro 

do índice de fluidez do PP H301 virgem. Há uma tendência  no aumento do índice de 

fluidez devido a cisão das cadeias poliméricas, causados pelos múltiplos 

reprocessos sofridos pelos polimeros termoplásticos reciclados (VENÂNCIO e 

SOUZA, 2017). 

O índice de fluidez do PP reciclado e PP virgem diminuiu com a adição da 

fibra. Isto ocorre porque a fibra dificulta o escoamento pelo aumento da viscosidade 

(NUNES, et al., 2014). Batistelle, 2014 verificou que quanto maior o percentual de 

9,5 

17,8 

7,1 

9,2 
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farinha de madeira na composição do compósito com polipropileno reciclado, menor 

o índice de fluidez. 

 

5.2 ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

Nas Figuras 10 e 11 são apresentados os corpos de prova antes e após a 

ruptura durante o ensaio de tração para todas as amostras. 

É possível observar na Figura 10 que a ruptura dos corpos de prova no 

ensaio de tração, se deu na parte inferior em todas as amostras, isto porque o ponto 

de injeção do corpo de prova, foram colocados todos fixos na garra superior da 

máquina universal de ensaio tração  para padronizar a posição das amostras 

durante o ensaio de tração na máquina universal de ensaios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Autoria própria (2019).                                          Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Na Figura 12 são apresentadas as curvas de tensão-deformação médias 

obtidas através do ensaio de tração para cada corpo de prova injetado (PP H301, 

PP H301/Fibra Palmeira-real, PP reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-real). 

Os valores médios da resistência a tração, módulo de elasticidade e 

deformação até a ruptura, calculados a partir das curvas tensão-deformação, estão 

apresentados na Tabela 10.  

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 

Figura 11.  Corpos de prova após 
ensaio de tração (a)PP H301 (b)PP 
H301/Fibra (c)PP reciclado (d) PP 
reciclado/Fibra da Palmeira 

 

Figura 10.  Corpos de prova antes 
ensaio de tração (a)PP H301 (b)PP 
H301/Fibra (c)PP reciclado (d) PP 
reciclado/Fibra 
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O PP reciclado apresentou menores valores de resistência a tração, módulo 

de elasticidade e deformação na ruptura em relação ao PP H301, devido aos 

múltiplos reprocessos em que os polímeros reciclados passam, ocasionando a cisão 

das cadeias poliméricas (VENÂNCIO e SOUZA, 2017). 

A adição da fibra ao PP H301 virgem causou diminuição de aproximadamente 

6% na resistência a tração, e para o PP reciclado a adição da fibra não causou 

variação significativa na resistência a tração.  

 

Figura 12.  Curvas de Tensão x Deformação para as amostras: PP H301, PP H301/Fibra da 
Palmeira-real, PP reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-real 

 

  

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deformação (%) 

25 



 

Tabela 10.  Valores médios de resistência a tração, módulo de elasticidade e deformação na ruptura 
para as amostras: PP H301, PP H301/Fibra da Palmeira-real, PP reciclado e PP reciclado/Fibra da 

Palmeira-real 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Esses resultados indicam baixa adesão entre as fibras da Palmeira-real e as 

matrizes poliméricas de PP H301 e PP reciclado. Isto ocorre devido à 

incompatibilidade inerente entre as fibras hidrofílicas e a matriz polimérica 

hidrofóbica resultando na fraca adesão das fibras a matriz fazendo com que 

somente uma parcela dos esforços seja efetivamente transferida da matriz para as 

fibras de reforço (POLETTO, 2017; MANTOVANI, 2017; SHREEKUMAR, et al., 

2009) confirmado pelas micrografias do MEV (Item 5.6) que demonstram os 

afastamentos interfacial entre a fibra e a matriz de polipropileno.  

É observado também que o módulo de elasticidade do PP H301 aumentou 

em 15% e a deformação na ruptura diminuiu 70% com a adição das fibras.  

 O PP reciclado, após a inserção da fibra não apresentou variação 

significativa dos valores do módulo elástico, no entanto, este apresentou redução de 

65% na deformação, indicando que a fibra da Palmeira-real favoreceu a rigidez dos 

compósitos. Comportamento semelhante foi observado por Bastistelle et al. (2014) 

em sua pesquisa de um compósito de polipropileno reciclado com farinha de 

madeira sem aditivos.      

 
 
5.3 ENSAIO DE IMPACTO IZOD 
 
 
 Na Figura 13, são apresentados os índices de absorção de energia ao 

impacto, algumas vezes também chamada de tenacidade ao entalhe (CALLISTER, 

2012). 

 A adição da fibra a matriz de PP H301 e PP reciclado causou diminuição na 

resistência ao impacto. Isso ocorre porque a fibra confere uma maior rigidez à matriz 
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e quanto maior a quantidade de carga inserida nos compostos, menores serão os 

valores de resistência ao impacto (TROMBINI, 2004).  

   Esses resultados estão coerentes aos resultados obtidos no ensaio de 

tração, onde estes mesmos materiais com a adição da fibra apresentaram maior 

módulo elástico consequentemente maior rigidez. Tal fato pode ser atribuído à baixa 

adesão interfacial da fibra de madeira com a matriz termoplástica (ROSÁRIO, 2005) 

e também confirmado pela análise do MEV (Item 5.6). 

 
 
 
 

Figura 13.  Ensaio de impacto para as mostras: PP H301, PP H301/Fibra da Palmeira-real, PP 
reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-real 

 
 

                   
Fonte: Autoria própria (2019). 
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26,9 
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5.4 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

 

Na Figura 14 são apresentados os picos de cristalização e fusão das curvas 

obtidas pelas curvas de DSC para as amostras PP H301, PP H301/Fibra da 

Palmeira-real, PP reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-real. 

 

Figura 14. Curvas do ensaio de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) para as amostras: PP 
H301, PP H301/Fibra da Palmeira-real, PP reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-real  

 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

Na Tabela 11 são apresentados os valores para a temperatura de 

cristalização e fusão das amostras PP H301, PP H301/Fibra da Palmeira-real, PP 

reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-real. 

É observado o aumento do grau de cristalinidade nas amostras de PP H301 e 

PP reciclado quando inserida a fibra, que pode ser explicado pelo fato de a fibra atua 

Pico 3 

Pico 2 

Pico 1 
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como um agente de nucleação para a cristalização do PP (HOAN, LAGATTU e 

BRILLAUD, 2010). 

 
 

Tabela 11.  Calorimetria Exploratória Diferencial para as amostras: PP H301, PP H301/Fibra da 
Palmeira-real, PP reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-real 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

As curvas obtidas apresentam um pico endotérmico (Pico 3), relativo a fusão 

do polipropileno, o qual apresentou um pequeno deslocamento de 160°C para 161°C 

para o PP H301 e de 161°C de 162°C para o PP reciclado com a inserção da fibra. 

pois a presença da fibra dificulta o escoamento pelo aumento da viscosidade. Dessa 

forma, os polímeros reforçados tendem a um menor índice de fluidez em relação à 

matriz e consequentemente uma maior viscosidade. (NUNES,2014)  

Outro pico endotérmico (Pico 2) é observado a 126ºC, para o PP reciclado e a 

128 ºC para o PP reciclado/Fibra Palmeira-real, o qual é provavelmente devido fusão 

de um outro polímero termoplástico semicristalino contaminante que não foi 

separado durante o processo de reciclagem, A contaminação do PP reciclado por 

um outro material termoplástico se deve ao fato que o processo de lavagem e 

separação por densidade, existente na empresa fornecedora do PP reciclado, não 

foi suficiente para separar o polipropileno de outros materiais após a coleta seletiva.  

isto foi observado também por Nunes et al. (2014) onde aparece um pico de fusão a 

uma temperatura de 127,5°C, sendo provavelmente relativo ao PEBD, que é muito 

utilizado combinado ao PP, principalmente em tampas de garrafas de água mineral.  

A temperatura de fusão do Pico 2 em ambos materiais está dentro da faixa de 

temperatura de fusão do polietileno, que fica entre 112ºC e 132ºC. (BRASKEM 2017, 

COUTINHO et al., 2003). O que indica a presença de polietileno como contaminante 

no PP reciclado.  

O pico exotérmico (Pico 1) é referente a cristalização das amostras, é 

observado um pequeno deslocamento do pico de cristalização com a adição da fibra 

ao PP H301 e PP reciclado. 
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5.5 TERMOGRAVIMETRIA (TGA) 

 

 As temperaturas de degradação de materiais lignocelulósicos podem ser 

consideradas parâmetros críticos, por serem relativamente baixas, tornando-se 

imprescindível a análise da resistência térmica das fibras. A degradação das fibras 

durante o processamento de compósitos altera suas propriedades mecânicas e cria 

vazios no compósito que resultam em uma menor resistência. Ocorrem também 

mudanças de coloração e de odor no material (SANTANA, 2014). 

 

Figura 15.  Curvas Termogravimétricas (TGA) para as amostras: PP H301, PP H301/Fibra da 
Palmeira-real, PP reciclado, PP reciclado/Fibra da Palmeira-real e Fibra da Palmeira-real 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

As curvas TGA obtidos para a Fibra da Palmeira real, PP H301, PP H301/Fibra 

da Palmeira-real, PP reciclado, PP reciclado/Fibra da Palmeira-real e fibra Palmeira-

real estão apresentadas na Figura 15. 

Na Tabela 12 são apresentados os valores para a temperatura inicial de 

degradação (Ti) e temperatura final (Tf) para cada amostra (PP H301, PP 

H301/Fibra da Palmeira-real, PP reciclado, PP reciclado/Fibra da Palmeira-real e 

fibra da Palmeira-real). 
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As curvas temogravimétricas (TGA) obtida para a fibra da Palmeira-real exibe 

uma etapa de perda de massa em torno de 25-120ºC relativa à quantidade de água 

absorvida. A degradação térmica dos componentes da fibra ocorre em uma faixa de 

temperatura entre 269ºC a 550ºC. A pirólise ativa das fibras lignocelulósicas ocorre 

na faixa de temperatura entre 200oC a 530oC. 

 
 

Tabela 12.  Temperatura inicial (Ti) e temperatura final (Tf) de degradação das amostras: PP 
H301, PP H301/Fibra da Palmeira-real, PP reciclado, PP reciclado/Fibra da Palmeira-real e Fibra 
da Palmeira-real 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Devido a sua natureza amorfa, a hemicelulose degrada a aproximadamente 

240-310ºC, enquanto a celulose degrada entre 310ºC e 360ºC (ALVAREZ & 

VÁZQUEZ, 2004; YAO et al., 2008). Observa-se ainda que a adição da fibra de 

Palmeira-real não afetou significativamente a estabilidade térmica das matrizes de 

PP virgem e PP reciclado. 

A primeira etapa de perda de massa para o PP H301 e PP H301/Fibra, a qual 

é relativa a evaporação da agua ocorre na faixa de 30-150ºC. A segunda etapa que 

é o início da degradação para ambos materiais se inicia em 273ºC. 

A fibra da Palmeira-real tem menor estabilidade térmica do que a matriz 

termoplástica e pode ocorrer a degradação antes do que a matriz, o que poderia 

diminuir a resistência mecânica.     

É possível observar que o PP reciclado/Fibra da Palmeira-real tem uma 

estabilidade térmica maior do que o PP H301. E é coerente aos dados do módulo de 

elasticidade para estes materiais (Tabela 11) onde o PP reciclado/Fibra da Palmeira-

real tem maior rigidez do que o PP H301, visto que a perda de massa do PP 

reciclado/Fibra da Palmeira-real tem início a uma temperatura superior à do PP 

H301. 
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5.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Nas Figuras 16, 17, 18, 19 e 20 são apresentadas as fotos da microscopia 

eletrônica de varredura para as amostras da fibra da Palmeira-real, PP H301, PP 

H301/Fibra da Palmeira-real, PP reciclado e PP reciclado/Fibra da Palmeira-real 

respectivamente. 

  

Figura 16.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para a Fibra da Palmeira-real in natura - (a) 
ampliação 80x (b)ampliação 600x 

 

                                    (a)                                                                                   (b) 

Fonte: Autoria própria (2019). 
 

 

Figura 17.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  para o PP H301 - (a)ampliação 80x (b) 
ampliação 600x 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

(a) (b) 
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As microscopias eletrônicas da fibra in natura (Figura 16), evidenciam uma 

morfologia irregular que consiste em um feixe de várias fibras menores orientadas 

no sentido longitudinal com a presença de impurezas, a qual se deve ao fato de a 

fibra não ter passado por nenhum tratamento químico (CORRADINI et al., 2009; 

SANTANA, 2014). 

 

Figura 18.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)   para o PP reciclado - (a) ampliação 80x (a) 
ampliação 600x 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 
 

 Comparando as fotos (Figura 17 e Figura 18) obtidas para o PP H301 e PP 

reciclado observa-se diferenças entre superfícies. A superfície do PP H301 

apresenta um comportamento tipicamente frágil, enquanto a superfície do PP 

reciclado apresenta uma superfície rugosa e um comportamento menos frágil que o 

PP H301. Esse comportamento pode ser explicado pela presença do polietileno 

como contaminante no PP reciclado o que diminui a rigidez com relação ao PP 

virgem. Na Figura 18 é possível visualizar que o PP reciclado tem sua superfície 

com aspecto granular o que caracteriza uma fratura dúctil. Na obtenção de 

compósitos é essencial que a adesão interfacial entre reforço e matriz se dê de 

maneira adequada, pois é na interface que ocorrerá a transferência da solicitação 

mecânica da matriz para o reforço. Esta interação está condicionada a dois fatores: 

molhabilidade e adesividade. 

 
 

(a) (b) 
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Figura 19.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)   para o PP H301/Fibra da Palmeira-real 
(a)ampliação 600x (b)ampliação 5000x  

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 
 

Esta relacionada às forças coesivas e, aquela, ao grau de contato das superfícies 

(BLEDZKI e GASSAN, 1999).  

Nas Figura 19 e 20 é possível observar a interação superficial entre o PP 

H301 e a Fibra da Palmeira-real, como a fibra é in natura, ou seja, não sofreu 

nenhum tipo de lavagem ou tratamento superficial é possível visualizar uma 

intereação deficiente entre a superfície da fibra com as matrizes de PPH301 e PP 

reciclado.   Este problema pode ser minimizado com um prévio tratamento na fibra 

para melhorar a sua adesão e ter uma maior compatibilidade com a matriz 

polimérica. (ROSÁRIO, et al., 2017). 

Figura 20.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)   para o PP reciclado/Fibra da Palmeira-real 
(a)ampliação 600x (b)ampliação 5000x  

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

(a) (b) 

PP H301 
Fibra 

PP H301 

Fibra 

PP reciclado 

Fibra 

PP reciclado 

Fibra 

(a) (b) 
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6. CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa mostrou que o compósito de PP reciclado/Fibra da Palmeira-

real, é uma alternativa a utilização do PP H301 virgem, com características 

mecânicas e térmicas similares as do polímero puro. 

A reciclagem do polipropileno associada a fibra da Palmeira-real, que é 

subproduto da extração do palmito, para confecção do compósito PP reciclado/Fibra 

da Palmeira-real mostra ser uma alternativa para a redução dos impactos ambientais 

gerados pelo descarte de resinas termoplásticas no meio ambiente.  

O índice de fluidez do PP reciclado e PP virgem diminuiu com a adição da 

fibra, diminuiu 46% e 24% respectivamente. Isto ocorre porque a fibra dificulta o 

escoamento pelo aumento da viscosidade. 

O PP reciclado apresentou menores valores de resistência a tração, módulo 

de elasticidade e deformação na ruptura em relação ao PP H301, devido aos 

múltiplos reprocessos em que os polímeros reciclados passam, ocasionando a cisão 

das cadeias poliméricas. 

A adição da fibra ao PP H301 virgem causou diminuição de aproximadamente 

6% na resistência a tração, e para o PP reciclado a adição da fibra não causou 

variação significativa na resistência a tração.  

A adição da fibra a matriz de PP H301 e PP reciclado causou diminuição na 

resistência ao impacto. Isso ocorre porque a fibra confere uma maior rigidez à matriz 

e quanto maior a quantidade de carga inserida nos compostos, menores serão os 

valores de resistência ao impacto 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) mostrou que a inserção da fibra 

da Palmeira-real ao PP H301 e PP reciclado, não alterou substancialmente a 

temperatura de fusão e a cristalização. A presença de dois picos nas curvas de DSC 

indicou a contaminação das amostras por polietileno devido à origem do PP 

reciclado. 

A fibra da Palmeira tem estabilidade térmica menor do que a matriz 

termoplástica. Também foi observado pelas curvas termogravimétricas (TGA) que o 

PP reciclado/Fibra da Palmeira tem uma estabilidade térmica maior do que o PP 

H301. 
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A imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) indicaram 

que o PP reciclado tem uma maior interação superficial com a Fibra da Palmeira-real 

do que com o PPH301. 

Se faz necessário estudos futuros para melhorar as propriedades dos 

compósitos. Como por exemplo o tratamento químico da fibra da Palmeira ou a 

adição de agentes compatibilizantes para melhorar a adesão entre a fibra da 

Palmeira-real e a matriz termoplástico de PP. Também o estudo de novas 

composições de 10%, 30% e 40% de fibras no PP é uma oportunidade de pesquisa.  

O estudo carece também de novas caracterizações para identificar a 

quantidade de contaminação do polipropileno reciclado pelo polietileno. Análise da 

espectroscopia no infravermelho (FTIR) pode identificar esta composição. 

A caracterização da fibra por FTIR, para saber as quantidades de lignina, na 

fibra é um fator importante para a pesquisa. 

Os resultados mostram a viabilidade do uso de matrizes recicladas de 

polipropileno com a fibra da Palmeira-real para aplicações tais como painéis internos 

e para choques de veículos. É também viável pelo ponto de vista econômico, pois a 

fibra tem baixo custo, para aquisição menor que a resina PP reciclada. 
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