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RESUMO 

 

 

 

O uso de matérias-primas de fontes renováveis para a produção de materiais vem 

sendo objeto de diversos estudos e pesquisas, devido ao seu potencial na 

substituição de derivados petroquímicos. A adição de fibras vegetais a polímeros 

representa uma alternativa na substituição parcial ou total de fibras de vidro em 

compósitos. Neste trabalho, fibras da folha de carnaúba (Copernicia prunífera) foram 

utilizadas na produção de compósitos biodegradáveis com matriz de 

polihidroxibutirato (PHB). Para melhorar as propriedades interfaciais fibra/matriz 

foram estudados quatro tratamentos químicos, para as fibras. O efeito dos diferentes 

tratamentos químicos nas propriedades morfológicas, físicas, químicas e mecânicas 

das fibras e dos compósitos foram investigados por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), espectroscopia no infravermelho, difração de raios-X, ensaios 

mecânicos de tração e flexão, análise dinâmico-mecânica (DMA) e análises térmicas 

por termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). Os 

resultados dos ensaios de tração dos compósitos indicaram um acréscimo de 

resistência à tração após modificação química das fibras, sendo o melhor resultado 

obtido com o tratamento de peróxido de hidrogênio, mesmo havendo uma pequena 

redução na resistência à tração das fibras tratadas.  Isto indica uma melhor interação 

entre as fibras e a matriz polimérica que foi também observada nas imagens de 

microscopia eletrônica de varredura.  A temperatura de transição vítrea (Tg) foi 

reduzida para todos os compósitos em relação ao polímero puro o que foi atribuído a 

absorção de solventes, umidade e outras moléculas de baixo peso molecular pelas 

fibras. 

 

 

Palavras chaves: Fibras da folha de carnaúba. Compósitos biodegradáveis. 

Polihidroxibutirato. Propriedades mecânicas. 



 14 

ABSTRACT 

 

 

The use of raw materials from renewable sources for production of materials has 
been the subject of several studies and researches, because of its potential to 
substitute petrochemical-based materials. The addition of natural fibers to polymers 
represents an alternative in the partial or total replacement of glass fibers in 
composites. In this work, carnauba leaf fibers were used in the production of 
biodegradable composites with polyhydroxybutyrate (PHB) matrix. To improve the 
interfacial properties fiber / matrix were studied four chemical treatments to the 
fibers..The effect of the different chemical treatments on the morphological, physical, 
chemical and mechanical properties of the fibers and composites were investigated 
by scanning electron microscopy (SEM), infrared spectroscopy, X-ray diffraction, 
tensile and flexural tests, dynamic mechanical analysis (DMA), thermogravimetry 
(TGA) and diferential scanning calorimetry (DSC). The results of tensile tests 
indicated an increase in tensile strength of the composites after the chemical 
treatment of the fibers, with best results for the hydrogen peroxide treated fibers, 
even though the tensile strength of fibers was slightly reduced. This suggests a better 
interaction fiber/matrix which was also observed by SEM fractographs. The glass 
transition temperature (Tg) was reduced for all composites compared to the pure 
polymer which can be attributed to the absorption of solvents, moisture and other low 
molecular weight molecules by the fibers. 

 

 

Key-words: fibers of the leaf carnauba, biodegradable composites, 

polyhydroxybutyrate, mechanical properties. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

O avanço tecnológico da sociedade está intimamente associado à 

habilidade do homem em produzir e manipular materiais para satisfazer as suas 

necessidades. A importância dos materiais na história das civilizações pode ser 

identificada pelo nível de desenvolvimento de seus produtos, os quais deram nomes 

a eras conhecidas como idade da pedra e idade do bronze (MANO, 1991). 

Analisando o desenvolvimento humano verifica-se que inicialmente o 

homem utilizava apenas os materiais disponíveis na natureza, como pedra, madeira, 

cerâmica e peles de animais. Com o tempo o homem aprendeu a trabalhar estes 

materiais, produzindo outros com propriedades superiores àquelas das fontes 

naturais. 

Por muito tempo a escolha dos materiais para uma determinada aplicação 

era feita de forma extremamente limitada, considerando apenas as suas 

características aparentes. Somente a partir da primeira metade do século XX, é que 

os conhecimentos adquiridos em termos de associação entre a estrutura molecular e 

as propriedades de um determinado material possibilitaram o grande 

desenvolvimento da ciência (CALLISTER, 2002; MANO, 1991). 

Além da estrutura e das propriedades, outro parâmetro fundamental 

envolvido na ciência e engenharia dos materiais, é o processamento. Considerando 

a relação entre estes parâmetros, a estrutura de um material dependerá de como ele 

é processado, assim como, as suas propriedades dependerão de sua estrutura. 

A escolha de um material para uma determinada aplicação depende, além 

das propriedades, de aspectos como o tempo de utilização da peça - pois a 

degradação de suas propriedades afeta o seu desempenho - e também do fator 

econômico, considerando o custo final do produto (MANO, 1991; ELIAS, 1997; 

CAMPBELL, 1994; MORTENSEN, 2007). 

A nova concepção de desenvolvimento econômico está voltada para 

propiciar a melhoria de vida das futuras gerações, incorporando na sua concepção 

modos de produção menos poluentes e impactantes. Neste sentido, esforços vêm 

sendo concentrados no desenvolvimento de materiais biodegradáveis, a partir de 

polímeros de ocorrência natural, cujo emprego poderá diminuir a atual dependência 
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dos derivados do petróleo e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ambiental 

decorrente de seu uso. 

Uma outra maneira de reduzir esse impacto é o uso de fibras naturais para 

o desenvolvimento de compósitos. Neste contexto, o uso de polímeros 

biodegradáveis utilizando compósitos reforçados com fibras naturais representa 

oportunidade para ambos os mercados e possibilita melhoria ao meio ambiente e 

redução dos problemas de gestão de resíduos (ZINI, et al. 2007; HUDA, et al. 2008). 

Aliado aos fatos já mencionados, cada vez mais a abordagem no 

desenvolvimento de novos materiais visa todo o ciclo de vida do mesmo, 

considerando os impactos causados desde a matéria-prima empregada até o 

destino do produto/material descartado (FALCONE, 2008). 

Os polímeros biodegradáveis têm aplicações na área médica devido à 

biocompatibilidade, capacidade de dissolução no interior dos organismos e 

propriedades mecânicas adequadas a tais aplicações. Estes materiais podem ser 

também aplicados em outras áreas como no setor de embalagens e no setor 

agrícola. Entre os polímeros biodegradáveis mais estudados, podem-se mencionar 

os poliésteres: polihidroxibutirato (PHB), poli(ácido lático (PLA),  

poli -caprolactona (PCL) (CATIA, 2005). 

O polihidroxibutirato (PHB) pertence à classe dos polihidroxialcanoatos 

(PHAs). O PHB possui característica única entre os polihidroxialcanoatos: é um 

poliéster saturado linear, parcialmente cristalino, comportando-se como um 

termoplástico convencional. Além disso, o PHB é totalmente biodegradável e 

biocompatível (ZINI et al., 2007; WONG et al., 2007; CATIA,  2005). 

Por outro lado, estes materiais têm um custo de produção elevado para 

competir com os polímeros existentes atualmente no mercado. Para amenizar os 

custos de polímeros biodegradáveis, a adição de fibras naturais pode ser uma opção 

atrativa por serem estas oriundas de fontes renováveis e, além disso, neutras em 

relação à emissão de dióxido de carbono. Assim, biocompósitos reforçados com 

fibras naturais representam um potencial econômico bastante atraente. 

Entretanto, estes compósitos freqüentemente apresentam problemas de 

compatibilidade de aderência fibra/matriz o que pode diminuir as propriedades 

mecânicas. As fibras naturais são de natureza hidrofílica, e devido a sua estrutura 
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química e o seu caráter polar, geram incompatibilidade com muitas matrizes 

poliméricas (TSERKI et al., 2005a; LI et al., 2007; EDEEROZEY et al., 2007). 

Desta forma, é necessário investigar tratamentos para as fibras que 

melhorem a interação entre fibra e matriz e assim melhorar as propriedades do 

compósito resultante. As fibras naturais podem ser modificadas quimicamente 

devido à presença de grupos funcionais reativos na superfície. Então, a 

compatibilidade pode ocorrer através de sítios de reações na superfície com a matriz 

polimérica (LI et al., 2007). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

Estudar os efeitos de tratamentos químicos das fibras nas propriedades 

mecânicas de compósitos poliméricos biodegradáveis de polihidroxibutirato (PHB) e 

fibras da folha de carnaúba. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Investigar diferentes tratamentos químicos nas fibras da folha de carnaúba 

para permitir a compatibilização com a matriz polihidroxibutirato. 

 

 Caracterizar e avaliar as principais alterações ocorridas nas propriedades 

físicas e mecânicas das fibras submetidas aos diversos tratamentos. 

  

 Preparar compósitos de matriz polihidroxibutirato (PHB) e fibras da folha de 

carnaúba com diferentes tratamentos. 

 

 Estudar o efeito dos tratamentos químicos em fibras da folha de carnaúba nas 

propriedades dos compósitos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

O avanço tecnológico demanda cada vez mais materiais que combinem 

propriedades geralmente não encontradas em materiais convencionais, como os 

metálicos, os cerâmicos e os poliméricos. Os materiais compósitos podem ser 

definidos como aqueles que consistem de duas fases, insolúveis entre si, que são 

combinados para formar um material de engenharia útil, com certas propriedades 

que não se encontram nos materiais constituintes isoladamente. A denominação 

destes materiais é bastante diversificada, sendo tratados na literatura como: 

compostos, conjugados ou compósitos (CALLISTER, 2002; MANO, 2001;  

ASTM D3878-95). 

Estes materiais compósitos fazem parte de uma extensa e importante 

classe de materiais de engenharia, sendo usados em uma grande variedade de 

aplicações, como por exemplo, na indústria automotiva, aeronáutica, naval e em 

equipamentos médicos (MORTENSEN, 2007). O processamento adequado de 

materiais compósitos torna possível a obtenção de produtos com propriedades tais 

como: baixa massa específica (inferior à dos metais e cerâmicas), resistência 

mecânica elevada, alta tenacidade, resistência à corrosão, resistência química, 

estabilidade térmica e resistência à fadiga (LEVY NETO e PARDINI, 2006; MANO e 

MENDES, 2001). 

Os compósitos podem surgir de combinações entre metais, cerâmicas e 

polímeros. A fase dispersa pode apresentar diversas geometrias como partículas ou 

fibras (figura 3.1). No caso de reforço com fibras, estas podem ser contínuas ou 

descontínuas, orientadas ou com distribuição aleatória, podendo ser obtidas em uma 

variedade de formas, como mantas e preformas têxteis de diferentes arquiteturas 

(CALLISTER, 2002; LEVY NETO e PARDINI, 2006; ELIAS, 1997; ASKELAND, 

1994). 
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Compósitos

Compósitos reforçados
com fibras

Compósitos reforçados
com partículas

Multiaxial Camada
única

Multicamadas Aleatórias Orientadas

Fibras
contínuas

Fibras 
curtas

BidirecionalUnidirecional OrientadasAleatórias

HíbridosLâminas

 

Figura 3.1- Esquema de classificação para vários tipos de compósitos (LEVY NETO 

e PARDINI, 2006). 

 

As propriedades dos compósitos são fortemente influenciadas pelas 

propriedades dos seus materiais constituintes, sua distribuição, fração volumétrica e 

interação entre eles.  

O seu caráter heterogêneo determina também o comportamento mecânico, 

que depende da razão de aspecto comprimento/diâmetro (L/D) do reforço, forma do 

reforço, tamanho do reforço, grau de dispersão, grau de aderência entre as fases e 

orientação do reforço. 

 

3.2 FIBRAS NATURAIS 

 

As fibras são elementos que se caracterizam por serem alongadas, 

apresentando seção transversal reduzida e elevada razão entre comprimento e 

diâmetro. As fibras vegetais classificam-se de acordo com sua origem e podem ser 

agrupadas em fibras de sementes (algodão), de caule (juta, linho, cânhamo), de 

folhas (bananeira, carnaúba, sisal, curauá, piaçava), de frutos (coco) e de raiz, como 

mostra a figura 3.2. As fibras oriundas do caule ou das folhas são conhecidas como 

fibras duras, de maior interesse para serem utilizadas como reforço em compósitos 
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poliméricos, embora as fibras de semente e frutos possam também ser utilizadas 

(SYMINGTON et al., 2009; ELENGA et al., 2009). 

As fibras vegetais têm despertado grande interesse, especialmente, como 

substitutas da fibra de vidro na indústria automobilística. As principais vantagens das 

fibras naturais sobre as sintéticas como a de vidro e de carbono são: baixo custo, 

baixa densidade, propriedades de resistência específica aceitáveis, facilidade de 

separação e biodegradabilidade. Como desvantagens podem-se citar a limitação de 

temperatura de processamento, (aproximadamente 200 ºC) e a hidrofobicidade que 

dificulta a adição a matrizes poliméricas. Entretanto, considerando os compósitos 

com resinas termorrígidas, a baixa temperatura de processamento não é limitante, 

pois a cura das resinas ocorre, geralmente, em temperaturas inferiores a 200 ºC 

(BLEDZKI e GASSAN 1999; MOHANTY et al., 2005; SPINACÉ et al., 2009). 

Outras desvantagens das fibras vegetais são a falta de uniformidade de 

propriedades, que dependem da origem das fibras, da região do plantio e da 

habilidade manual durante a colheita e a alta absorção de umidade, que pode 

causar o inchaço das fibras (SILVA et al.,  2009; SILVA e AQUINO, 2008). 

Os principais constituintes químicos das fibras vegetais são celulose, 

hemicelulose e lignina além de outros constituintes que se apresentam em menor 

proporção. As condições climáticas e os tipos de solo influenciam não só a estrutura 

das fibras, mas também a composição química. A composição de algumas fibras é 

apresentada na Tabela 3.1 (PHILIPP e D’ALMEIDA, 1998; HERREIRA FRANCO e 

VALADEZ-GONZÁLEZ, 2005). 
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Fibras Naturais

Vegetais
Animal Mineral

Sementes

Algodão

Frutos

Coco

Caule

Linho

Juta

Kenaf
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Sisal

Abacaxi

MadeiraEntrecasca 
ou

Talo

Trigo

Milho

Cevada

Lã / Pêlos

Lã de carneiro

Seda
Amianto

Wallastonita

 

Figura 3.2 Classificação das fibras naturais (BISMARCK et al., 2005). 

 

As fibras naturais têm aplicações em uma grande variedade de produtos. 

Suas propriedades mecânicas são consideradas baixas comparadas com as 

concorrentes sintéticas mais utilizadas como a fibra de vidro como mostra a tabela 

3.2. Entretanto, devido a sua baixa densidade, as propriedades específicas (razão 

entre propriedade e densidade) de algumas fibras vegetais, como resistência e 

rigidez são comparáveis com os valores da fibra de vidro (BISMARCK et al., 2005). 

 

Tabela 3.1 – Composição química de fibras vegetais (BLEDZKI e GASSAN, 1999).  
 

Composição Sisal Coco Algodão Juta Linho Rami kenaf 

Celulose 67-78 36 - 43 82,7 61 - 71,5 64,1 68,6 31 - 39 

Hemicelulose 10 -14, 2 0,15 -0,25 5,7 13,6 -20,4 16,7 13,1 21,5 

Lignina 8 -11 41 - 45 - 12 - 13 2,0 0,6 15 - 19 

Pectina 10 3 - 4 5,7 0,2 0,2 1,9 - 

Solúveis em 
água 

16,2 - 1,0 1,1 3,9 5,5 - 

Ceras 2,0 - 0,6 0,5 0,5 0,3 - 

Ângulo espiral 20 41- 45 - 8,0 10,0 7,5 - 

Teor de 
umidade 

11,0 - 10,0 12,6 10,0 8,0 - 

 

 



 23 

A utilização dessas fibras naturais é também importante pela questão de 

redução de resíduos no meio ambiente, pois são biodegradáveis e, se incineradas, 

produzem uma quantidade menor de fumaça. 

 

Tabela 3.2 Valores da densidade, diâmetro e propriedades mecânicas para fibras 
naturais e sintéticas (BISMARCK et al., 2005). 
 

Fibras 
Densidade 

(g/cm3) 
Diâmetro 

(µm) 

Tensão de 
ruptura 
(MPa) 

Módulo elástico 
(GPa) 

Alongamento na 
ruptura (%) 

Linho 1,5 40 - 600 345-1500 27,6 2,7 - 3,2 

Hemp 1,47 25 - 500 690 70 1,6 

Juta 1,3 -1,49 25 - 200 393 - 800 13 - 26,5 1,16 - 1,5 

Kenaf - - 930 53 1,6 

Sisal 1,45 50 - 200 468 - 700 9,4 - 22 3 - 7 

Abacaxi - 20 - 80 413 - 1627 34,5 - 82,5 1,6 

Algodão 1,5 -1,6 12 - 38 287 - 800 5,5 - 12,6 7 - 9 

Coco 1,15-1,46 100-460 131 - 220 4 - 6 15 - 40 

Vidro 2,55  17 3400 73 2,5 

Kevlar 1,44 - 3000 60 2,5 - 3,7 

 

 

No entanto, quando usadas como reforço em polímeros uma dificuldade das 

fibras vegetais é sua incompatibilidade a matriz hidrofóbica devido a sua natureza 

hidrofílica. Além da redução do peso e custo, os polímeros reforçados com fibras 

naturais oferecem capacidade de ser reciclados quando comparados aos 

compósitos convencionais. 

A indústria automotiva representa atualmente o principal setor de aplicação 

de polímeros reforçados com fibras naturais, tais como: cânhamo, sisal, juta, 

algodão, linho, curauá e abacaxi, geralmente usadas em conjunto com poliolefinas, 

poliestireno, resina epóxi e poliésteres insaturados. Neste contexto, o uso de 

polímeros biodegradáveis utilizando compósitos reforçados com fibras naturais 

representa oportunidade para estes mercados, possibilitando vantagens ambientais 

e solução para os problemas de gestão de resíduos (ZINI et al., 2007; HUDA et al., 

2008). 

O aspecto mais importante sobre as fibras naturais é seu impacto ambiental 

positivo. Elas são oriundas de recursos renováveis e são biodegradáveis. Estes 

materiais são exemplo de dióxido de carbono neutro, isto é, não retornam excesso 

de CO2 para a atmosfera quando são queimados ou compostados. Além disso, a 
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reciclagem térmica destas fibras é também possível (JOSHI et al., 2004; MOHANTY 

et al., 2005).  

Por outro lado, uma grande desvantagem das fibras naturais é a não 

uniformidade, com variabilidade de suas dimensões e, das suas propriedades 

mecânicas, até entre plantas de mesmo cultivo (BISMARCK et al., 2005) 

As fibras naturais podem classificar-se em fibras de baixo e alto módulo, 

delimitando assim suas aplicações (VALENCIANO, 2004). As de alto módulo 

melhoram a resistência do compósito, principalmente à tração, e as de baixo módulo 

melhoram a resistência ao impacto e a fissuração, aumentando sua tenacidade 

quando aplicadas em quantidades adequadas.  

 

3.2.1 Fibras de Carnaúba 

 

A carnaúba é uma palmeira da classe das monocotiledôneas, da família 

Palmae, cujo nome científico, da espécie originária do Brasil, é Copernicia prunifera 

(Miller) H. E. Moore (LORENZINE et al., 1996; GOMES et al., 2009). Do gênero 

Copernicia há um total de 28 espécies distribuídas na Índia e na América do Sul. 

Além da Copernicia prunifera, duas outras espécies são encontradas no continente 

Sul Americano: a Copernicia tectorum, encontrada na Venezuela e na Colômbia, e a 

Copernicia alba, encontrada na Bolívia, Argentina e Paraguai. No Brasil a espécie 

Copernicia prunifera é encontrada, principalmente, na região Nordeste, nos estados 

do Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, e no Pantanal mato-grossense 

(LORENZINE et al., 1996; CUNHA, 1994). 

Esta palmeira quando em seu habitat, multiplica-se espontaneamente em 

solos arenosos e alagadiços, em várzeas e margens de rios, dando origem a uma 

vegetação de palmeiras espaçadas e ensolaradas, que atingem altura entre 10 a  

15 m. As folhas, verdes opacas, são dispostas no alto da palmeira, em forma de 

espiral ao redor do caule (Figura 3.3). Em cachos pendentes apresentam-se os 

frutos que quando jovens são verdes e quando maduros são roxos (CUNHA, 1994; 

LORENZINE et al., 1996;  BASTOS, 1994). A “árvore da vida”, nome dado pelo 

naturalista Humbold, apresenta numerosas e importantes finalidades, podendo-se 

citar de forma geral o seu uso em habitação, alimentação e no setor industrial 

(CUNHA, 1994).  
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Os frutos da carnaúba, inteiros, servem de fonte de alimentos para animais. 

Da polpa dos frutos da carnaúba, extrai-se uma espécie de farinha. A amêndoa da 

carnaúba pode ser torrada e moída e usada em substituição ao pó de café. O caule 

da carnaúba, por ser muito resistente, é usado em construção de edificações, como 

postes, caibros e ripas, e em objetos de uso doméstico. 

Das folhas aproveita-se a palma inteira, após a retirada da cera, para cobrir 

casas e abrigos, em substituição às telhas. A cera que reveste externamente as 

folhas, protegendo-as contra a perda de água em tempos de seca é o principal 

produto do ponto de vista econômico ligado à carnaúba. 

A extração da cera tem uma grande demanda por parte de indústrias como 

a farmacêutica, a alimentícia, a de cosméticos e a indústria de informática, graxas e 

óleos bem com a de desmoldantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.3 A Carnaúba Copernicia prunifera 
 

. 

As fibras da folha da carnaúba têm sua maior aplicação na confecção de 

cordas e artigos de artesanato (LORENZINE et al., 1996; CUNHA, 1994; BASTOS, 

1994; GOMES et al., 2009).  Entretanto, estas fibras apresentam potencial para 

aplicações de maior valor agregado como é o caso dos materiais compósitos de 
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matriz biodegradável.  Para isto, tratamentos de compatibilização das fibras com a 

matriz polimérica precisam ser investigados. 

 

3.2.2 Métodos de Modificação da Superfície das Fibras Naturais 

 

A região interfacial fibra/matriz é de fundamental importância na 

determinação das propriedades dos compósitos, pois é através da interface que os 

esforços atuantes na matriz são transmitidos ao reforço. Métodos físicos e químicos 

podem ser usados para otimizar a interface, que é a parte limitante da superfície das 

fibras na matriz.  

A qualidade da interface fibra/matriz é importante para a utilização de fibras 

naturais como reforço em matrizes poliméricas. O tamanho e o tipo de interface 

variam acentuadamente e dependem da natureza das fibras e superfície, bem como 

do tipo de matriz polimérica (BISMARCK et al., 2005; HERRERA-FRANCO e 

VALADEZ-GONZÁLEZ, 2005). 

As fibras naturais são constituídas basicamente de celulose e de uma 

quantidade relativamente alta de lignina e hemicelulose, que influi diretamente em 

suas propriedades adesivas. A presença de regiões amorfa (lignina e hemicelulose) 

e cristalina nas fibras de celulose determina a acessibilidade dos agentes químicos 

aos grupos reativos. Nos compósitos de fibras vegetais, a celulose é responsável 

pela ligação das fibras ao polímero enquanto a lignina atua impedindo a difusão da 

matriz na celulose, dificultando a adesão da fibra ao polímero (SILVA, 2003). 

O tratamento por descarga elétrica (corona ou plasma a baixa temperatura) 

são métodos físicos utilizados para modificar a superfícies das fibras naturais. Estes 

tratamentos ativam a oxidação superficial das fibras naturais alterando sua energia 

superficial (BLEDZKI e GASSAN, 1996; YUAN et al., 2002). 

O tratamento alcalino (ou mercerização) é o método mais usado em fibras 

naturais que visa limpar a superfície das fibras de graxas e impurezas, além de 

remover parcialmente a hemicelulose e lignina, principalmente a hemicelulose, que é 

solúvel em baixas concentrações de álcali. Por outro lado, o tratamento aumenta a 

rugosidade da superfície das fibras e melhora a adesão mecânica entre fibra/matriz. 
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Desta forma, esse tratamento deixa expostos na superfície sítios de reações 

capazes de reagirem com a matriz polimérica (LI et al., 2007; BLEDZKI e GASSAN, 

1999)  

Outro tratamento químico muito utilizado é a esterificação por meio de 

acetilação que tem sido estudado extensivamente para fibras lignocelulósicas. A 

modificação química por anidrido acético e propiônico substitui os grupos hidroxilas 

da parede celular por grupos acetil e propionil deixando a superfície mais hidrofóbica 

e, portanto, mais compatível com a matriz polimérica (TSERKI et al., 2005b). 

No trabalho de Ray et al. (2002) fibras de juta foram modificadas em 

solução de NaOH a 5% por 4h e 8h a 30 ºC. Após a modificação ocorreu a 

desfibrilação e redução da densidade das fibras. Os autores concluíram que a 

cristalinidade aumentou após 8h de tratamento, resultando em aumento na 

resistência à tração e módulo de elasticidade, e diminuição do alongamento na 

ruptura. 

Goda et al. (2006) trataram as fibras de rami em solução alcalina a 15% 

aplicando carga de tração e concluíram que a resistência a tração da fibra tratada 

com NaOH melhora de 4 a 18% quando comparadas com as fibras não tratadas, 

enquanto o módulo de Young das fibras tratadas decresce, devido ao tratamento 

alcalino que promove mudanças morfológicas e químicas na estrutura das 

microfibrilas da fibra. 

Bertoti  et al. (2009) modificaram fibras de bagaço de cana em meio alcalino 

e reação de esterificação com vapor de anidrido acético. Os resultados mostraram 

que o comprimento e diâmetro das fibras reduziram após o tratamento. Foi 

observado também que a estabilidade térmica das fibras aumentou após tratamento 

com acetilação e diminuiu após a alcalinização.  

Rodriguez et al. (2007) avaliaram o efeito do tratamento alcalino nas 

propriedades mecânicas em compósitos com resina éster vinílica e das fibras de 

juta. Os autores concluíram que a resistência à tração e módulo de elasticidade 

das fibras apresentou uma queda acentuada nestas propriedades com o 

tratamento, devido à destruição da parede celular e extração excessiva de lignina 

e hemicelulose. Além disso, compósitos reforçados com fibras de juta tratadas 

apresentaram comportamento frágil com baixa resistência a flexão e impacto. 
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Baley et al., (2006) avaliaram o desempenho dos materiais compósitos 

reforçados com fibras de linho tratadas com hidróxido de sódio, anidrido acético e 

ácido fórmico. Os autores observaram que o tratamento químico melhorou a adesão 

entre a fibra e resina poliéster insaturada.  

Li et al., (2007) publicaram uma revisão da literatura com enfoque em 

tratamentos químicos de fibras naturais e compósitos reforçados com fibras naturais 

e suas possíveis aplicações. Eles apresentaram as principais aplicações de 

compósitos contendo fibras naturais, conceituando desde a composição química e 

física destas fibras. Para isso, consideraram elementos como a estrutura, a 

quantidade de celulose, hemicelulose e lignina, e compararam os valores de 

algumas propriedades interfaciais destas fibras naturais com os das fibras usadas 

tradicionalmente como reforço. Os autores avaliaram também, no referido trabalho, 

as modificações físicas e químicas que podem ser aplicadas às fibras e suas 

conseqüências em relação à adesão da fibra à matriz. O tratamento químico pode 

ativar grupos hidroxilas ou introduzir novos grupos funcionais. Geralmente, os 

agentes acoplantes são moléculas de duas funções: a primeira reage com os grupos 

hidroxilas da celulose e a segunda reagem com os grupos funcionais da matriz. Em 

linhas gerais, o mecanismo dos agentes acoplantes é: eliminação dos limites de 

fronteiras de camadas; produção de uma camada resistente e flexível; 

desenvolvimento reticulado entre substrato e polímero; melhoria da molhabilidade 

entre o polímero e substrato; formação de ligações cruzadas e alteração da acidez 

da superfície do substrato. Os resultados apresentados neste artigo mostraram que 

as fibras naturais podem ser processadas com os métodos já comumente utilizados, 

e que oferecem a vantagem de serem usadas em compósitos biodegradáveis com 

boas propriedades físicas. 

Alvarez e Vasquez, (2006) estudaram e avaliaram o tratamento alcalino e 

acetilação em função do tempo e temperatura de compósitos com fibra de 

sisal/MaterBi-y. Observou-se que o tratamento muda a morfologia da fibra, 

removendo celulose e materiais não celulósicos, criando vazios e produzindo 

fibrilação da fibra. Foi observado também, que o tratamento melhora a adesão 

entre fibra e matriz. 
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3.3 MATERIAIS COMPÓSITOS COM FIBRAS NATURAIS 

 

Na literatura estão relatados diversos estudos que objetivam avaliar as 

propriedades físicas e químicas das fibras naturais, das fibras naturais modificadas e 

de sua utilização em materiais compósitos. As fibras naturais mais utilizadas como 

material de reforço em compósitos poliméricos são as fibras de sisal, coco, juta e 

banana, além das fibras de madeira, bambu e bagaço de cana (CAO et al., 2006; 

ROWELL et al., 1997). 

As propriedades mecânicas destes compósitos reforçados por fibras 

dependem de alguns fatores como: (i) a resistência e módulo da fibra, (ii) resistência 

e estabilidade química da resina e (iii) interação entre a resina e a fibra para a 

transferência de esforços na interface. A forma, o tamanho, e a orientação das fibras 

são também fundamentais, combinados ao teor de fibras presentes em relação ao 

volume total do compósito (RAZERA, 2006).  

As resinas termorrígidas mais utilizadas nestes compósitos são as fenólicas, 

poliésteres, epóxi e poliamidas. Dentre as resinas termoplásticas, o destaque é para 

o polietileno de baixa densidade e o polipropileno.  

As matrizes termorrígidas apresentam um enorme potencial para a 

utilização das fibras naturais, pois, neste caso, pode-se utilizar métodos de 

processamento bastante simples e de baixo custo, além de utilizar com vantagem 

fibras contínuas, sem a necessidade de se promover alterações nos procedimentos 

e/ou equipamentos de processamento (SILVA, 2003). 

Dentre outras inúmeras aplicações, os compósitos com fibras naturais 

possuem um enorme potencial de aplicação estrutural e não-estrutural na indústria 

automotiva. A indústria automotiva européia se destaca neste ramo, principalmente 

a da Alemanha, que trabalha no intuito de produzir veículos com todos os 

componentes recicláveis ou biodegradáveis (MUELLER e KROBJILOWSKI, 2003). O 

principal incentivo para a utilização destes compósitos é a redução do custo e peso 

dos veículos e, principalmente, a questão ambiental. 

Diversos estudos sobre materiais compósitos com fibras naturais 

evidenciam a importância da interação fibra/matriz. Alguns destes estudos são 

relatados a seguir. Luz et al., (2007) realizaram um estudo do comportamento 
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mecânico e análise microestrutural de um compósito cuja matriz é uma resina 

polipropileno e a fase dispersa é composta de fibras do bagaço de cana de açúcar. 

Os resultados mostraram que o processo de moldagem por injeção sob vácuo 

resultou em uma distribuição mais homogênea das fibras e sem vazios.  

Stocchi et al. (2007) avaliaram  o desempenho dos compósitos com matriz 

vinílica e tecido de fibras de juta. Os autores concluíram que os dados de ensaios de 

tração, compressão de cisalhamento e análises de difração de raio-X dos 

compósitos apresentaram melhorias significativas, devido às alterações estruturais 

das fibras, bem como mudanças nas propriedades interfaciais entre a fibra e a 

matriz. 

Vilay et al. (2008), estudaram a importância da adesão entre matriz e fibras 

para as propriedades de compósitos utilizando fibras naturais como reforço. Os 

autores concluíram que a fibra do bagaço da cana de açúcar com teor de 10 a 20% 

em volume de fibra melhoraram as propriedades de tração e flexão dos compósitos 

com matriz poliéster. Este fato é atribuído a melhoria de aderência da superfície da 

fibra pelo processo de fibrilação. 

Aziz e Ansell (2004) investigaram o efeito do alinhamento das fibras e as 

propriedades mecânicas de compósitos com fibras naturais usando o poliéster como 

matriz. Os autores concluíram que, compósitos reforçados com fibras de kenaf 

possuem maiores valores de resistência a tração e módulo de elasticidade quando 

comparados com os compósitos com fibras de cânhamo. 

Panthapulakkal e Sain (2006) investigaram o potencial das fibras da palha 

de trigo e prepararam um material compósito constituído de polipropileno com 30% 

de fibras. Os autores relataram que, as fibras modificadas apresentaram melhores 

propriedades mecânicas, físicas e térmicas. Neste artigo, também foi observado que 

os compósitos de polipropileno e fibras da palha de trigo aumentaram 

significativamente as propriedades mecânicas se comparadas ao polipropileno puro. 

 

3.4 BIOCOMPÓSITOS E POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS 

 

Os plásticos são cada vez mais utilizados como materiais de embalagem, 

devido a sua grande disponibilidade e custo relativamente baixo e por apresentarem 

boa resistência mecânica, bom barreira ao oxigênio, dióxido de carbono, anidrido e 
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compostos aromáticos entre outras. Dentre os materiais que causam poluição 

destacam-se os polímeros derivados do petróleo como polipropileno, polietileno, 

poliestireno e poliamida. A utilização desses materiais deve ser limitada, porque eles 

não são totalmente recicláveis e/ou biodegradáveis de modo que provocam sérios 

problemas ecológicos.  

Ao contrário, os biopolímeros são gerados a partir de fontes renováveis e 

são muitas vezes biodegradáveis e atóxicos. São produzidos por sistemas 

biológicos, (isto é, microorganismos, plantas e animais) ou sintetizados 

quimicamente com matéria prima natural ou biomateriais como açúcar, amido, 

gorduras e óleos naturais (SIRACUSA et al., 2008; FLIEGER et al., 2005). 

Estes polímeros biodegradáveis têm sido objeto de estudo por diversos 

grupos de pesquisadores. Hodzic (2005) publicou uma revisão da literatura 

enfocando o processamento de biocompósitos a base de bactérias. Os 

microorganismos na natureza são capazes de sintetizar vários tipos de 

polihidroxialcanoatos, dependendo apenas dos recursos de carbono disponíveis e os 

processos bioquímicos que estão operando na célula (CATIA, 2005). 

O interesse por biocompósitos tem crescido muito nos últimos anos. Estes 

materiais são produzidos a partir de fibras naturais e polímeros derivados de 

petróleo, ou de recursos renováveis com mostra a figura 3.4. Apesar disto, o alto 

custo de sua produção ainda é uma grande desvantagem em comparação aos 

polímeros convencionais. Reddy e Yang (2005) e Mohanty et al. (2005) analisaram 

os processos de produção, estruturas, propriedades e adequação destes 

biocompósitos para diversas aplicações industriais. Os autores concluíram que a 

disponibilidade e o potencial econômico dos biopolímeros superam as suas 

limitações. Além disso, estes materiais oferecem benefícios à agricultura, a 

produção, ao meio ambiente e ao consumidor. 

Reddy et al. (2003) classificaram em três tipos os polímeros biodegradáveis: 

(a) os fotodegradáveis, (b) os semi-biodegradáveis e (c) os completamente 

biodegradáveis. Os polímeros fotodegradáveis têm grupos sensíveis à luz na sua 

estrutura. Quando expostos a radiação ultravioleta, estes materiais podem 

desintegrar sua estrutura polimérica facilitando sua degradação por bactérias. 

Entretanto, nos aterros sanitários falta luz e, portanto, estes materiais permanecem 

não degradados. O amido incorporado em polietileno é citado como polímero semi-

biodegradável. Quando descartado em aterros sanitários as bactérias atacam o 
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amido e, os fragmentos de polietileno permanecem não degradados. O terceiro tipo 

de polímero é efetivamente utilizado por bactérias para formar um biopolímero. 

Neste caso, incluem os polihidroxialcanoatos (PHA), poliácido lático (PLA), 

poliésteres alifáticos e os polissacarídeos.  

BIOCOMPÓSITOS

Parcialmente Ecologicamente Corretos Ecologicamente Corretos

(Polipropileno, Poliéster)

Biofibras / Plásticos Derivados de Petróleo Biofibras / Bioplásticos Derivados de

Recursos Renováveis (PHAs, PLA)

Biocompósitos Híbridos

(Blendas de Fibras / Blendas de Matrizes)

 

Figura 3.4 Classificação dos biocompósitos (SILVA et al. 2009 e MOHANTY et al. 

2005) 

 

Entre a família dos polihidroxialcanoatos (PHA), pode-se destacar o  

polihidroxibutirato, ou PHB, que foi isolado pela primeira vez em 1926 e 

caracterizado por Lemoigne, (1926) no Instituto Pasteur em Paris (LEMES, 2005). O 

PHB é um material bastante quebradiço, mas a adição de hidroxivalerato (HV) ao 

polímero melhora bastante suas propriedades, incluindo queda no ponto de fusão, 

redução média da cristalinidade e aumento da ductilidade e tenacidade. 

Este polímero é obtido a partir da fermentação da sacarose (cana de 

açúcar) por bactérias do tipo Alcaligenes Eutrophus. A estrutura do monômero do 

polihidroxialcanoatos e polihidroxibutirato e algumas propriedades do 

polihidroxibutirato (PHB) são mostrados na figura 3.5 e tabela 3.3, respectivamente. 
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Figura 3.5 Estrutura química dos polihidroxialcanoatos e do PHB. 

 

O PHB é totalmente biodegradável e biocompatível (ZINI et al., 2007; 

WONG et al., 2002; CATIA, 2005). Sua biodegradabilidade pode ocorrer em diversos 

ambientes, tais como o solo, a água do mar e de lagos, esgotos aeróbicos e 

anaeróbicos, além de liberar apenas água e dióxido de carbono ao meio ambiente 

(MAITI et al., 2007; CATIA, 2005).  

 

Tabela 3.3 Propriedades gerais referentes ao PHB (FALCONE, 2008). 

PROPRIEDADES PHB Normas ASTM 

Densidade (g/cm3) 1,20 D 792 

Índice de fluidez (g/10min, (190ºC, 2,16Kg) 6,5 D1238 

Resistência à tração (MPa) 32 D 638 

Deformação na ruptura (%) 4,0 D 638 

Módulo de elasticidade (GPa) 2,2 D 638 

Resistência ao Impacto Izod com entalhe (J/m) 28 D 256 

 

Entretanto, sua resistência mecânica e algumas outras propriedades, tais 

como estabilidade térmica, permeabilidade ao gás, resistência a solventes e 

retardante de chama não são suficientes para uso final em diversas aplicações 

(MAITI et al., 2007; ZINI et al., 2007; LUO e NETRAVALI, 2003). 

O PHB demonstra resistência à tração e módulo de Young, que são 

comparáveis a alguns plásticos sintéticos como polipropileno isostático (IPP) (tabela 

3.4). No entanto encontra várias barreiras em competir com os plásticos 

petroquímicos. Em geral, esses obstáculos são: (a) processamento (estreita janela 

de processamento, baixa cristalização, resistência de fusão baixa, degradação 

térmica), (b) propriedades mecânicas (quebradiço, baixa resistência ao impacto) (c) 

custo de produção (alto preço do polímero). Tradicionalmente, misturas e cargas são 

usadas para melhorar as propriedades do polímero, aumentar a janela de 

processamento e reduzir o custo (JUN QIAN, 2006).  
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O PHB possui baixa resistência ao impacto, apresentando característica 

quebradiça. Este fato está relacionado ao seu baixo valor de Tg, à morfologia de sua 

fase cristalina e ao processo de cristalização (ANTUNES, 2003). 

 

Tabela 3.4 Propriedades térmicas e mecânicas do polihidroxibutirato (PHB) e 
polipropileno isostático (IPP) (ANTUNES, 2003). 
 

Composição Tf (ºC) Tg (ºC) 
Tensão na ruptura 

(MPa) 

Módulo elástico 

(GPa) 

Alongamento 

(%) 

PHB 175 9 45 3,8 4 

IPP 174 -17 30 1,5 10 

 

O PHB também apresenta algumas desvantagens tanto no setor comercial 

como tecnológico; seu custo é bastante elevado em relação aos outros 

termoplásticos e o processamento é complicado (CATIA, 2005).  

Por ser um material sintetizado por bactérias o PHB possui uma estrutura 

altamente regular tornando-o cristalino e quebradiço.  Além disso, sua temperatura 

de cristalização está muito próxima da temperatura ambiente, fazendo com que o 

seu grau de cristalinidade aumente com o tempo, restringindo a mobilidade da fase 

amorfa tornando-o quebradiço (AVELLA et al., 2000; QUENTAL et al., 2010). 

No processo de cristalização, o PHB forma estruturas esferulíticas 

compostas por uma fase amorfa e outra cristalina. A degradação do polímero ocorre 

primeiramente na fase amorfa e subseqüentemente na fase cristalina. A taxa de 

degradação é fortemente influenciada pelo grau de cristalinidade do material assim 

como sua morfologia. O tamanho dos esferulitos influencia diretamente as 

propriedades mecânicas do polímero: quanto maior essas estruturas mais 

quebradiças é o material (ALMEIDA, 2005).  

Apesar de o PHB cristalizar facilmente e possuir alta cristalinidade, ele 

produz baixa densidade de nucleação e conseqüentemente forma grandes 

esferulitos que prejudicam as propriedades mecânicas dos materiais. Além disso, a 

baixa estabilidade térmica dos PHAs, especialmente do PHB, freqüentemente 

apresenta problemas no processamento. Muitos esforços têm sido usados para 

combater a fragilidade do PHB. Uma alternativa para melhorar essas propriedades e 

a processabilidade do PHB é misturar com outro polímero, não necessariamente um 

biodegradável (JUN QIAN, 2006; PACHEKOSKI et al., 2009). 
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Wong et al. (2002) mostraram que compósitos de polihidroxibutirato e fibras 

de linho melhoram suas propriedades interfaciais pela adição do aditivo 4,4’-

tiodifenol (TDP) em diferentes concentrações. Além disso, foi observada a ação do 

TDP nos grupos funcionais das fibras e matriz e confirmada à ligação de hidrogênio 

por FTIR. 

Avella et al. (2000) publicaram uma revisão sobre blendas de  

polihidroxibutirato e polihidroxibutirato-co-valerato destacando a miscibilidade, 

comportamento mecânico e morfologia, enquanto, Satyanarayana et al. (2009) 

apresentaram uma visão geral do avanço realizado na área de compósitos 

biodegradáveis destacando o valor de mercado, métodos de processamento, 

sistema de reforço em matriz, morfologia, propriedades e produtos desenvolvidos. 

As blendas de PHB e seus copolímeros foram avaliados por Quental et al. (2010). 

Para isso, os autores consideraram aspectos como compatibilidade, miscibilidade, 

morfológicos e mecânicos. Os resultados apresentados neste artigo de revisão 

destacaram a importância da produção de blendas de PHB com outros polímeros 

com o propósito de melhorar as propriedades físicas, o processamento, além de 

diminuir seu custo. 

Pachekoski et al. (2009) propuseram estudo sobre as propriedades 

térmicas, mecânicas e morfológicas de blendas de polihidroxibutirato e polipropileno 

após processamento. Os resultados mostraram que as blendas de PHB/PP têm 

melhores propriedades mecânicas do que o PHB puro, bem como melhor 

miscibilidade e elevada degradação em solo alcalino. Os autores enfocaram 

também, no referido trabalho a tendência de baixa cristalinidade e rigidez da matriz 

polimérica, que é proporcional à quantidade de polipropileno na blenda tornando-a 

menos rígida e frágil. Contudo, ainda foram observada degradação do PHB puro e 

na blenda com 90% de PHB e 10% de PP além de perdas nas suas propriedades 

mecânicas e de peso. 

Singh et al. (2008) desenvolveram compósitos a base de recursos 

renováveis utilizando fibra de madeira e bambu com matriz de polihidroxibutirato-co-

valerato pelo processo de extrusão e moldagem por injeção e avaliaram as 

propriedades mecânicas, termomecânicas e morfológicas, além de módulo de 

elasticidade e de armazenamento dos biocompósitos reforçado com as fibras 

lignocelulósicas. Os autores observaram que a adição de 40% em peso de fibra 

aumentou o módulo de elasticidade do biocompósitos em 175% comparado com o 
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PHBV puro. Os autores observaram ainda uma pequena variação nas propriedades 

termomecânicas e de impacto pela variação do teor de fibras. 

Belhassen et al. (2009), preparam biocompósitos a base de fibra de juta, 

mistura de amido plastificado e polihidroxibutirato e, também investigaram diferentes 

quantidades de glicerol e PHB adicionados ao amido. Observaram que a adição de 

até 30% em peso de fibra de juta melhora a estabilidade térmica e mecânica do 

material. Por outro lado, Parra et al. (2006) investigaram blendas de  

polihidroxibutirato e polietileno glicol em diferentes concentrações e, analisaram 

comportamento térmico (TG e DSC), propriedades mecânicas (tração e alongamento 

na ruptura), permeabilidade em vapor d’água e retenção de massa de PHB. Os 

resultados indicaram que a adição do plastificante não alterou a estabilidade térmica 

das blendas, apesar do aumento do polietilenoglicol, reduziu à resistência a tração e 

alongamento na ruptura do PHB puro. Os autores observaram também que a 

natureza hidrofílica do plastificante melhorou a permeabilidade ao vapor de água e 

sua biodegradação enzimática. 

Bucci et al. (2007), mostraram que a aplicação do PHB como embalagem de 

alimentos é promissora, uma vez que atua como uma barreira de incidência de luz 

UV, além de fácil degradação em ambientes diferentes, ao contrário das 

embalagens de polipropileno que não degradam facilmente e prejudicam o meio 

ambiente.  

“Compósitos verdes” constituídos de fibras celulose e poliésteres 

biodegradáveis polihidroxibutirato-co-valerato, polisuccinato de butileno e poliácido 

lático foram preparados e caracterizados por Silva et al. (2009). O módulo de 

elasticidade e a resistência mecânica de todos os compósitos preparados foram 

maiores do que os dos polímeros puros. O teste de biodegradabilidade demonstrou 

que o compósito de fibras de celulose e poliácido lático foi quase que totalmente 

degradado em 120 dias, enquanto no mesmo período de tempo não foram 

verificados sinais de degradação do poliácido lático puro. O mecanismo de 

cristalização do poli (hidroxibutirato), polihidroxibutirato-co-hidroxihexanoato e 

agente nucleante ácido orótico foi investigado e caracterizado por Jacquel et al. 

(2010).  

A análise por cromatografia por permeação gasosa (GPC) não mostrou 

redução significativa do peso molecular causada pela adição do nucleante, 

indicando que nenhuma cisão de cadeia aconteceu durante o processo de 
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nucleação. Além disso, a análise 1H-NMR do oligo-polihidroxibutirato tratado com 

ácido orótico não apresentou nenhuma evidência de reação química entre o agente 

nucleante e a cadeia principal do polímero. 

Em outra investigação, Zhang e Thomas (2010) estudaram as propriedades 

do polihidroxibutirato quando misturado com dois tipos de amido com (70% de 

amilose e 72% de amilopectina). Os autores observaram que os grânulos de amido 

atuam como carga na blenda PHB/amido e também podem agir como agentes 

nucleantes reduzindo significativamente o tamanho dos esferulitos do PHB. 

Foi observado por Farrance et al. (2009) em outro estudo que o crescimento 

de cristais ocorre em duas etapas, durante a isoterma de cristalização do PHB entre 

5 e 40 ºC e, ainda observaram que o crescimento dos cristais pode ser composto por 

lamelas aproximadamente planas em relação à superfície livre do filme de PHB, mas 

em etapa anterior ao desenvolvimento dos esferulitos.  

As estruturas não cristalinas do poli3-hidroxibutirato (PHB) e o copolímero 

poli3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivarelato (PHBV) foram investigadas por Chen et al. 

(2002). Os autores verificaram que existe bastante componente rígido na região não 

cristalina do PHB e PHBV em temperatura ambiente. O conteúdo destes 

componentes diminui com o aumento da temperatura. Portanto, a fragilidade do PHB 

pode ser parcialmente atribuída à rigidez da região não cristalina em temperatura 

ambiente, enquanto que a melhoria das propriedades do PHBV pode ser atribuída à 

maior mobilidade da região não cristalina. 

A cristalização de fusão e o comportamento reológico do polihidroxibutirato 

e suas misturas foram analisados por El-hadi et al. (2002). Neste trabalho  

verificou-se que o PHB é afetado quando processado em elevadas temperaturas, 

levando a um processo de degradação e, portanto, o comportamento reológico 

muda conseqüentemente à viscosidade baixa. Entretanto, a adição de aditivos 

melhora as propriedades reológicas e as blendas podem ser extrudadas em baixas 

temperaturas sem quaisquer alterações no comportamento da viscosidade, massa 

molar e cristalização.  

Wang et al. (2008) investigaram a combinação de plastificantes com alguns 

poli (hidroxialcanoatos) amorfos tais como polihidroxibutirato-co-hidroxihexanoato 

(PHBHHx) e poli3-hidroxibutirato co-4-hidroxibutirato [P(3/4HB)] e até mesmo 

antioxidantes com o propósito de modificar e ampliar a janela de processamento do 

PHB. Os autores observaram que o plastificante acetil tributil citrato (ATBC) pode ser 
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eficiente, reduz a temperatura de transição vítrea e aumenta a termoplastização do 

PHB. Por outro lado, Hermida e Mega (2007) investigaram a transcristalização do  

polihidroxibutirato-co-hidroxivalerato (PHBV) com fibras de cânhamo e 

caracterizaram por microscopia óptica com luz polarizada. Além disso, os autores 

analisaram o crescimento dos cristais e nucleação na região transcristalina durante o 

tratamento isotérmico entre 320 e 363 K. 

No trabalho de Singh et al. (2008), compósitos híbridos “verdes” com fibra 

de madeira, talco e polihidroxibutirato-co-valerato foram investigados. No compósito 

com 20% de talco e 20% de fibra de madeira e PHBV verificou-se melhoria no 

módulo de Young em flexão em cerca de 200%. Foi também observado 

comportamento similar com relação às propriedades dinâmico-mecânicas e  

termo–mecânicas dos compósitos. A análise de DSC não mostrou qualquer 

cristalização adicional do PHBV, devido à adição do talco. 

O efeito da ligação de hidrogênio no comportamento de cristalização de 

compósitos híbridos de poli-3-hidroxibutirato-co-3-hidroxihexanoato e sílica foi 

avaliado por Lim et al. (2007). À medida que aumenta o teor de sílica no compósito 

hibrido, observou-se um aumento gradual das ligações intermoleculares entre  

PHB-HHx/sílica. No entanto, a ligação de hidrogênio intermolecular não é 

diretamente proporcional ao teor de sílica. 

Barkoula et al. (2010) desenvolveram compósitos reforçados com fibras 

curtas de linho e polihidroxibutirato e o seu copolímero hidroxivalerato. Analisaram o 

efeito da quantidade de fibras e o seu copolímero nas propriedades mecânicas. 

Além disso, avaliaram os métodos de processamentos e as condições de 

processamento e, constatou-se que a adição de fibras de linho sob condições 

controladas parece ser um método adequado de tenacificação da matriz de PHB. Os 

autores verificaram que os processamentos dos compósitos por injeção 

apresentaram menor resistência ao impacto do que os processados por 

compressão. 

O trabalho desenvolvido por Singh et al. (2008) avaliou as propriedades 

mecânicas, termomecânicas e morfológicas de biocompósitos usando  

polihidroxibutirato-co-valerato (PHBV) e fibra de bambu, processado por extrusão 

seguida por moldagem de injeção com 30 ou 40% de fibra. Os autores observaram 

que o módulo de elasticidade dos biocompósitos com 40% em peso de fibra 

aumentou 175% comparado com PHBV puro. No entanto, o módulo de 
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armazenamento também melhorou com a adição de fibras, mas não houve diferença 

significativa entre as composições de 30 a 40% em peso de fibras nos 

biocompósitos.  

No trabalho desenvolvido por Liu et al., (2009), biocompósitos de 

polibutileno succinato (PBS) com fibra de juta modificada foram produzidos e 

observou-se que, os biocompósitos reforçados com fibras de juta tratadas 

apresentaram boas propriedades mecânicas e melhorou significativamente a 

resistência a tração e módulo comparado com as fibras não tratadas. 

 A utilização de fibras naturais como reforço em materiais poliméricos 

envolve atualmente aspectos ambientais, sociais e econômicos. Desta forma as 

fibras da folha de carnaúba podem se utilizadas em compósitos poliméricos para 

atuarem como reforço, e, portanto possa gerar materiais e/ou produtos para a 

indústria, como por exemplo, no setor de embalagem. Este trabalho pode contribuir 

e estimular a discussão sobre novas tecnologias, no desenvolvimento de materiais 

biodegradáveis, a partir de polímeros de ocorrência natural, cujo emprego poderá 

diminuir nossa atual dependência dos derivados do petróleo e, ao mesmo tempo, 

minimizar o impacto ambiental decorrente de seu uso. 
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4. MATERIAIS E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Polihidróxibutirato (PHB) 

O polímero utilizado neste trabalho (lote 122) foi fornecido pela PHB 

Industrial S/A, localizada em Serrana, Estado de São Paulo, sendo preparado a 

partir da fermentação da sacarose (cana de açúcar) por bactérias do tipo 

“Alcaligenes Eutrophus”.  

 

4.1.2 Fibras da folha de carnaúba 

 

A fibra da folha de carnaúba (Copernicia prunifera) H. E. Miller usado neste 

trabalho (figura 4.1) foi obtido da cidade de Campo Maior - Estado do Piauí.  

Os principais constituintes da fibra in natura foram isolados e serão 

considerados neste texto para fins comparativos. Estes dados foram obtidos em 

projeto anterior realizado pelo mesmo autor deste trabalho nesta mesma linha de 

pesquisa (CARVALHO, 2004). Os percentuais obtidos de lignina, celulose e 

hemicelulose, teor de umidade e cinzas estão apresentados na tabela 4.1. 

Os principais constituintes das fibras (celulose, lignina e hemicelulose) 

variam de planta para planta até da mesma espécie, conseqüentemente, alterando 

suas propriedades. A fibra da folha de carnaúba apresenta um teor de celulose 

menor do que as de algodão (BLEDZKI E GASSAN, 1999), banana (JANNAH et al., 

2009) e sisal (JOSEPH et al., 2003). 

 

Tabela 4.1 Composição química da fibra da folha de carnaúba1  
(CARVALHO, 2004). 

Componente Percentagem média 
 (%) 

Celulose 58,04   4,49 

Hemicelulose 14,02   0,64 

Lignina 19,03   1,02 

Umidade  7,53   0,63 

Cinzas 1,80   0,47 

1- Fibra da folha de carnaúba in natura 
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Figura 4.1 Fibra da folha de carnaúba 
 

4.1.3 Reagentes 

 

Os reagentes utilizados neste trabalho, sua procedência e algumas 

propriedades encontram-se descritos na tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Reagentes utilizados e algumas de suas propriedades 

REAGENTES d (g/mL) MW (g/mol) Pureza (%) Origem 

Hidróxido de sódio  - 40 97 Dinâmica 

Hidróxido de potássio  - 56,11 85 Vetec 

Ácido acético  - 60,05 99,7 Vetec 

Ácido sulfúrico  - 98,08 98 Dinâmica 

Clorito de sódio  - 90,41 80 Aldrich 

Álcool etílico  - 46,07 95 Dinâmica 

Anidrido acético  - 102,09 97 Vetec 

Fenolftaleína - 318,3 - Reagen 

Ácido cítrico  1,66 192,12 97 Aldrich 

Clorofórmio  1,48 119,38 98 Aldrich 
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4.2 TRATAMENTOS DAS FIBRAS 

  

As fibras da folha de carnaúba foram tratadas com a finalidade de promover 

uma maior interação fibra/matriz e aumentar a área de contato superficial das fibras 

e, além disso, melhorar a impregnação das fibras com o polímero. A figura 4.2 

mostra o esquema representativo dos tratamentos das fibras em meio alcalino em 

diferentes concentrações (1%, 3% e 5%), acetilação, permanganato de potássio e 

peróxido de hidrogênio. 

FIBRAS DA FOLHA DE CARNAÚBA

Tratamentos

NaOH 1%

3h

NaOH 3%

2h

NaOH 5%

1h

Lavagem com água 

destilada

Secagem

60 ºC, 24h

Ácido acético

1h

Lavagem com água 

destilada

Anidrido acético +
H2SO4, 2h

Secagem

60 ºC, 24h

Solução de KMnO4

0,25%, 30min.

Lavagem com água 

destilada

Secagem

60 ºC, 24h

Extrator Soxhlet

tolueno/etanol
6h

Secagem

30 ºC, 24 h

NaOH 1%

55 ºC, 2h

Lavagem com água 

destilada

H2O2 a 1%

45 ºC, 6h

Secagem

60 ºC, 24h  

 

Figura 4.2 Esquema representativo dos tratamentos das fibras em meio alcalino, 

acetilação, permanganato de potássio e peróxido de hidrogênio. 
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4.2.1 Alcalinização 

 

Para o tratamento de alcalinização, as fibras da folha de carnaúba foram 

imersas em solução de NaOH em diferentes concentrações (1%, 3% e 5%), em 

temperatura ambiente por um período de 3h, 2h e 1h, respectivamente. Depois, as 

fibras foram lavadas com água destilada, para eliminação de álcali e posteriormente 

verificada a neutralidade por papel indicador universal pH (0 -14).  Em seguida, as 

fibras foram secas em estufa a 60 ºC por 24 horas. 

 

4.2.2 Acetilação 

 

As fibras da folha de carnaúba foram previamente tratadas com solução de 

NaOH a 1% durante 3 horas, a fim de promover a ativação dos grupos hidroxilas 

(OH) da sua superfície. Após este período as fibras foram lavadas em água 

destilada e secas em estufa a 60 ºC.  

Posteriormente, as fibras foram imersas em ácido acético glacial por 1 hora 

em temperatura ambiente. Em seguida, as fibras foram lavadas em água destilada e 

secas. Após esta etapa, imersas em anidrido acético contendo duas gotas de ácido 

sulfúrico durante 5 minutos. Na seqüência, as fibras foram lavadas com água 

destilada e secas em estufa a 60 ºC por 24 horas. O anidrido acético atua como 

agente de acetilação, substituindo os grupos hidroxilas da parede celular das fibras 

pelos grupos acetil, a fim de reduzir sua natureza higroscópica. O ácido sulfúrico 

atua como catalisador.  

 

4.2.3 Permanganato de Potássio 

 

Nesta modificação foram usadas fibras da folha de carnaúba previamente 

tratadas em solução alcalina a 1% durante 3 horas. Na seqüência, as fibras foram 

lavadas com água destilada, até alcançar um pH neutro e secas em estufa a 60 ºC 

por 24 horas. Após esta etapa, as fibras foram imersas em solução de 

permanganato de potássio em acetona a 0,25% por 30 minutos. Depois, as fibras 

foram separadas por decantação em seguida lavadas em água destilada e secas em 

estufa a 60 ºC por 24 horas. 
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4.2.4 Peróxido de Hidrogênio 

 

As fibras da folha de carnaúba foram submetidas a tratamento em extrator 

soxhlet usando uma mistura dos solventes tolueno/etanol (2:1, v/v) durante 6 horas, 

a fim de eliminar extrativos orgânicos solúveis nesta mistura. A figura 4.2 ilustra o 

esquema das etapas envolvidas no processo de modificação das fibras da folha de 

carnaúba tratadas com peróxido de hidrogênio. Após esta etapa, as fibras foram 

colocadas para secar em temperatura ambiente. Em seguida, foram tratadas em 

solução alcalina a 1% por 2 horas a 55 ºC. Decorrido este tempo, as fibras foram 

lavadas repetidamente com água destilada até ser alcançado um pH neutro e secas 

em estufa a 60 ºC por 24 horas. Após este tratamento as fibras foram imersas em 

solução de peróxido de hidrogênio a 1 % (w/v) a 45 ºC em banho termostato por  

6 horas, e em seguida secas em estufa a 60 ºC por 24 horas.  

Para facilitar a identificação dos tratamentos químicos foram utilizadas as 

seguintes legendas: FT1% - fibra tratada com NaOH a 1%, FT3% - fibra tratada com 

NaOH a 3%, FT5% - fibra tratada com NaOH a 5%, FTAc – fibra tratada por 

acetilação, FTPH – fibra tratada por peróxido de hidrogênio e FTP – fibra tratada por 

permanganato de potássio. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS DA FOLHA DE CARNAÚBA  

 

4.3.1 Geometria das Fibras 

 

Um estudo da seção transversal das fibras da folha de carnaúba foi 

realizado utilizando um microscópio óptico modelo Olympus BX60m. As fibras foram 

alinhadas e moldadas com parafina em um tubo de 70 mm de diâmetro. Em seguida, 

a parafina com as fibras foi desmoldada e cortada utilizando uma lâmina para 

posterior visualização em microscópio óptico. A forma geométrica da seção 

transversal da fibra da folha de carnaúba é aproximadamente a de uma elipse. 

Com auxílio de um projetor de perfil modelo Mitutoyo PHA-14, com aumento 

de 50 vezes determinou-se as dimensões da seção transversal das fibras tratadas e 

não tratadas. Foram realizadas sete medidas ao longo do comprimento de cada 

filamento e determinada a média para cada corpo-de-prova. A figura 4.3 mostra o 



 45 

Projetor de Perfil Mitutoyo PHA-14 utilizado nas medições da seção transversal da 

fibra. 

 

 

Figura 4.3 Projetor de Perfil Mitutoyo PHA-14 utilizado para medir a seção 

transversal da fibra. 

 

A seção transversal das fibras da folha de carnaúba foi medida 

considerando o maior e menor eixo. A área da seção transversal foi calculada 

usando a equação (
4

.. ba
A


 ), onde a e b são as medidas do eixo maior e menor da 

elipse, respectivamente. 

 

4.3.2 Densidade das Fibras 

 

O equipamento utilizado para determinação da densidade das fibras foi o 

picnômetro a gás Hélio (Micromeritics, modelo Accupyc 1340) como mostra a figura 

4.4. O método utilizado foi o de deslocamento de gás e a determinação da 

densidade ocorreu por etapas. Primeiro foi realizada a calibração do equipamento 

usando esferas de aço inox de volume 6,3718 cm3. Para a calibração foram 

utilizados os seguintes parâmetros: 136,86 Pa para pressão exercida na câmara da 

amostra e de 34,47 Pa/min para taxa de equilíbrio. A temperatura medida foi de  

24,5 ºC. Em seguida, a amostra previamente seca e pesada foi colocada na câmara 
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para realização de 10 purgas e iniciadas as leituras. Os valores das taxas de 

equilíbrio testadas variaram entre 34,47 Pa/min com número de purgas igual a 10. 

 

 

Figura 4.4 Picnômetro a gás Hélio 

 

4.3.3 Ensaios Mecânicos das Fibras 

 

Os ensaios de tração das fibras foram realizados conforme a norma ASTM 

D 3379-75 (1989), em um equipamento de Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

modelo (DMA Q 800) em modo de tração. Para o ensaio de tração foram preparados 

25 corpos-de-prova tanto para as fibras não tratadas como também após 

tratamentos químicos. Os ensaios foram realizados com velocidade de deformação 

de 1% / min. Na preparação dos corpos-de-prova, as fibras foram fixadas com 

adesivo de secagem rápida do tipo epóxi em um recorte de papel com o 

comprimento do monofilamento de 20 mm, conforme figura 4.5.  

 

CORTE FIBRA ADESIVO

20 mm

 

Figura 4.5 – Esquema representativo para ensaio de tração das fibras 
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Após 24 horas, tempo necessário para garantir a secagem do adesivo, as 

amostras foram levadas para condicionamento por 48 horas na temperatura de 25 ± 

2 ºC. 

 

4.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Utilizou-se um Microscópio Eletrônico de Varredura da marca Philips XL30 

ESM, com voltagem de aceleração de 20 keV. Sobre as amostras foi depositada 

uma camada fina de ouro. As fibras foram analisadas com o objetivo de avaliar a 

morfologia da superfície. A análise topográfica da superfície pode fornecer dados 

importantes de adesão interfacial, que podem melhorar a interação entre fibra e 

matriz polimérica. Além disso, a morfologia da superfície é útil para caracterização 

de mudanças estruturais que podem ter ocorrido com os tratamentos. 

 

4.3.5 Análises Térmicas 

 

 Análise termogravimétrica (TG) 

A estabilidade térmica das fibras não tratadas e após tratamentos químicos 

foi investigada por TG, obtida pelo equipamento da TA Instruments, modelo TGA 

2050, conduzidas sob atmosfera de nitrogênio (fluxo de 150 cm3/min), taxa de 

aquecimento de 10 ºC/min, e na faixa de temperatura de 30 a 600 ºC. 

 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 As curvas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram obtidas em 

equipamento da TA Instruments modelo 2050 sob atmosfera de nitrogênio (fluxo de 

50 cm3/min), taxa de aquecimento 10 ºC/min, e na faixa de temperatura de 30 a  

500 ºC.  

Nestes procedimentos, foi avaliada a influência das modificações químicas 

quanto à estabilidade térmica, umidade residual e temperatura de decomposição da 

fibra e do polímero. 
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4.3.6 Análises de Difração de Raios –X 

 

As medidas de difração de Raios -X foram realizadas em um difratômetro da 

marca Shimadzu modelo XRD -6000, com fonte de radiação CuK , voltagem de  

40 kV, corrente de 30 mA, varredura 005 (2 /5 s) para valores de 2  entre 5 a 50º. 

As amostras foram colocadas em suporte com as fibras na forma de pó. Foi 

determinado o grau de cristalinidade e fração amorfa da fibra seca, não tratada e 

após cada tratamento químico. O índice de cristalinidade foi calculado de acordo 

com o método empírico de Segal,  

100
)002(

)()002(
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II
I

am

c
 

Onde: 

Ic = índice de cristalinidade em porcentagem; 

I(002) = pico de intensidade de difração que representa o material cristalino perto de 

2θ = 22º; 

Iam = pico de intensidade de difração que representa o material amorfo perto de  

2θ = 18º. 

 

4.3.7 Espectrocospia no Infra-Vermelho (FT-IR) 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em um 

espectrômetro marca BOMEM, modelo MB-102. As fibras de amostras previamente 

secas, foram misturadas em brometo de potássio (KBr) e, após maceração, 

prensadas sob a forma de pastilhas e escaneadas na faixa de 4000 – 400 cm-1.  

 

4.4 PROCESSAMENTO DOS COMPÓSITOS 

 

Os compósitos utilizados nesse trabalho foram reforçados com fibras curtas 

da folha de carnaúba, cortadas em segmentos de aproximadamente 3 cm. 

Inicialmente as fibras foram tratadas como descrito no item 4.2. O processo de 

fabricação dos compósitos pode ser resumido nas seguintes etapas: Impregnação 

das fibras com ácido cítrico, preparação e confecção dos compósitos. 
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4.4.1 Impregnação das Fibras com Ácido Cítrico  

 

Após os tratamentos químicos aplicados às fibras da folha de carnaúba, 

iniciou-se a impregnação do ácido cítrico sobre as fibras. As fibras foram imersas em 

uma solução de ácido cítrico a 10%, com agitação constante a  

70 ºC por 30 minutos. A figura 4.6 mostra o esquema representativo da pré-

impregnação das fibras com ácido cítrico a 10%, a dissolução do PHB em 

clorofórmio e adição das fibras impregnadas com ácido cítrico e a mistura 

(PHB/CHCl3). Depois, as fibras foram secas em estufa com circulação de ar a 60 ºC 

por 24 horas. 

1

Manta aquecedora

Condensador

Agitador

macânico

PHB / CHCl 3

Temp.  90 ºC

2ª etapa

Manta aquecedora

Condensador

Agitador

macânico

PHB / CHCl 3
3ª etapa

Fibras impregnadas

Temp.  90 ºC

Solução de 

ácido citrico

Fibra

1ª etapa

Temp. 70 ºC Placa

 

Figura 4.6 Esquema representativo da pré-impregnação das fibras (1ª etapa), 

dissolução do PHB (2ª etapa) e a adição de fibras na mistura PHB/CHCl3 (3ª etapa). 

 

4.4.2 Preparação e Confecção dos Compósitos  

 

Nesta etapa, o polihidroxibutirato (PHB) foi dissolvido em clorofórmio sob 

refluxo por 15 minutos a 90 ºC. Uma vez dissolvida a quantidade de polímero 

desejada, as fibras pré-impregnadas com ácido cítrico, tratadas e não tratadas, 

foram introduzidas a solução sob agitação constante até um percentual em massa 
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de 10% de fibras. A figura 4.7 mostra o esquema de preparação e dissolução do 

PHB. 

Após 15 minutos de agitação, a mistura PHB/Fibras foi vertida em um molde 

de 600 mm de comprimento por 220 mm largura e 3,2 mm de espessura. Por último, 

as amostras foram recobertas com tecido de náilon, permitindo assim a evaporação 

lenta e uniforme do solvente, e conseqüentemente, evitando a retração da mistura, 

como mostra a figura 4.8.  

 

    

Figura 4.7 (a) Dissolução do PHB em clorofórmio e (b) Mistura PHB/fibras. 

 

Depois de evaporar o solvente em temperatura ambiente por 24 horas, as 

placas foram removidas do molde (figura 4.9) e secas em estufa com circulação de 

ar a 50 ºC por 24 horas.  

 

 

Figura 4.8 Preparação da mistura polímero e fibras. 

(a) (b) 



 51 

 

 

                    

Figura 4.9 Esquema de remoção do náilon e placa do molde. 

 

Após isso as placas com fibras tratadas e não tratadas foram moldadas por 

compressão a quente. A temperatura usada na prensagem a quente foi de 190 ºC 

por no máximo 2 minutos a fim de assegurar um mínimo de degradação do 

polímero. Além disso, o tempo de permanência mínimo seguido de um rápido 

resfriamento foi também para minimizar a cristalização do polímero, como relatado 

por (WONG et al., 2007). 

A figura 4.10 mostra a prensa a quente com placas de alumínio nas 

seguintes dimensões: 184 mm de comprimento por 130 mm de largura na 

moldagem, usando uma folha de teflon de 1,5 mm como espaçador.  
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Figura 4.10 Processamento dos compósitos por prensagem a quente. 

 

4.5 CARACTERIZAÇÕES DOS COMPÓSITOS 

 

Os compósitos foram caracterizados com objetivo de avaliar a influência dos 

tratamentos químicos das fibras nas suas propriedades mecânicas. A morfologia da 

superfície de fratura foi caracterizada por microscopia eletrônica de varredura. 

 

4.5.1 Ensaios Mecânicos dos Compósitos 

 

4.5.1.1 Ensaio de Tração 

 

Os ensaios de tração dos compósitos e do polímero (PHB) foram realizados 

conforme a norma ASTM D 638-08, através de uma máquina de ensaio de tração 

modelo Shimadzu (Autograph) com capacidade de 100 kN. Os corpos-de-prova para 

os ensaios de tração foram cortados em uma máquina laser modelo (Versa Laser) 

conforme mostra a (figura 4.11), a partir das placas de compósitos. Foram ensaiados 

7 (sete) corpos-de-prova, para cada condição analisada. Os corpos-de-prova de 

compósitos utilizados nos ensaios mecânicos são apresentados na figura 4.12. Os 
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ensaios foram realizados em temperatura ambiente ( 25 ºC) e com velocidade de 

5,0 mm/min. 

 

 

Figura 4.11 Corte dos corpos de prova a Laser para o ensaio de tração. 

 

 

Figura 4.12 Corpos-de-prova utilizados nos testes de tração. 
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4.5.1.2 Ensaio de Flexão 

 

Ensaios de flexão quasi-estáticos foram realizados conforme a norma ASTM 

D 7264-07 em um equipamento de análise dinâmico-mecânica (DMA) modelo DMA 

Q 800 da TA Instruments. As análises foram realizadas para avaliar os módulos de 

flexão dos compósitos. Os ensaios foram realizados em temperatura ambiente com 

velocidade de 0,5 mm/min e distância entre apoios de 20 mm. Foram ensaiados  

5 (cinco) corpos-de-prova, para cada condição analisada. 

 

4.6 ANÁLISE DINÂMICO-MECÂNICA – COMPORTAMENTO VISCOELÁSTICO 

 

Os ensaios dinâmico-mecânicos foram realizados conforme a norma ASTM 

D 5418-01, em um equipamento de análise dinâmico-mecânica (DMA) modelo (DMA 

Q 800) da TA Intruments. As análises foram realizadas para avaliar os módulos de 

armazenamento (E’) e de perda (E’’) e a tangente de delta (Tan ) dos compósitos 

de PHB com fibras não tratadas e após tratamento. Os ensaios foram realizados no 

modo de flexão com corpo-de-prova biengastado, com amplitude de deformação de 

0,1% e freqüência de oscilação de 1 Hz, em uma faixa de temperatura de -120 a  

100 ºC. Foram ensaiados 5 (cinco) corpos-de-prova para cada condição analisada. 

As dimensões dos corpos-de-prova foram 64 mm de comprimento, 6 mm de largura 

e 1 mm de espessura. 

 

4.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA: MORFOLOGIA DA 

SUPERFÍCIE DE RUPTURA DOS COMPÓSITOS 

 

Após o ensaio de tração realizou-se uma análise de micrografia para avaliar 

a superfície de fratura dos corpos-de-prova, as interfaces fibra/matriz e formação de 

vazios. O equipamento utilizado foi um microscópio eletrônico de varredura da 

marca Philips XL30 ESM. 
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÕES DA FIBRA DA FOLHA DE CARNAÚBA 

 

5.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

O efeito do tratamento químico em fibras naturais é particularmente 

importante para bom desenvolvimento da aderência fibra/matriz e para aumentar a 

área superficial na interface da fibra com a matriz. Portanto, a modificação das fibras 

desenvolve mudanças na morfologia e pode aumentar a exportação dos grupos 

hidroxilas do biopolímero. Estas alterações podem resultar na melhoria da tensão 

superficial, molhamento, intumescimento, adesão e compatibilidade com materiais 

poliméricos. 

Com as análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) podemos 

ver na fibra não tratada, figura 5.1, grande quantidade de cera característica desta 

fibra e que tem função de proteger a palmeira nos longos períodos de estiagem, 

impedindo a evaporação da água e ataque de fungos. 

 

Figura 5.1 Micrografia da superfície da fibra da folha de carnaúba não tratada. 

 

Na figura 5.2 (a, b e c) podemos observar as imagens da superfície das 

fibras da folha de carnaúba após tratamentos com NaOH a (1%; 3% e 5%). 

Nas figuras 5.2(a, b e c) observam-se mudanças morfológicas na superfície, 

com remoção parcial da camada de ceras e impurezas, mas predominando uma 

superfície lisa e enrugada com cavidades (reentrâncias) mais expostas decorrente 
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do tratamento. Estas alterações superficiais podem facilitar a ligação fibra/matriz na 

interface do compósito a ser formado. 

Na figura 5.3 (a, b e c) são mostradas as imagens da superfície da fibra da 

folha de carnaúba após tratamento com anidrido acético (acetilação), permanganato 

de potássio e peróxido de hidrogênio, respectivamente. 

Na figura 5.3 (a) é mostrada a superfície da fibra acetilada, onde 

observamos mudanças na estrutura física, com camada de cera completamente 

removida. A reação de acetilação favorece a substituição dos grupos hidroxilas da 

parede celular da fibra por grupos acetil, alterando as propriedades tornando-a mais 

hidrofóbica. Estas observações também são relatadas por (LI et al., 2007; CYRAS et 

al., 2004;  HILL et al., 1998; ESMERALDA, 2006). 

A fibra tratada com permanganato de potássio (figura 5.3(b)) mostrou uma 

superfície diferente em relação aos outros tratamentos. Observamos neste 

tratamento maior alteração superficial, devido à maior reatividade do íon manganato 

que o deixou mais enrugada, e que provavelmente pode facilitar a interação 

mecânica. 

A topografia da fibra tratada com peróxido de hidrogênio, figura 5.3 (c), 

exibiu uma completa modificação na superfície. Nota-se remoção total dos 

componentes não celulósicos da superfície da fibra, além de remover bastante a 

lignina deixando-a mais branca.  
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Figura 5.2 Micrografia da fibra da folha de carnaúba após tratamento com NaOH: (a) 1%; (b) 

3% e (c) 5%. 
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Figura 5.3 Micrografia da fibra da folha de carnaúba após tratamento com: (a) 

anidrido acético, (b) permanganato de potássio e (c) peróxido de hidrogênio. 
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5.1.2 Análise Termogravimétrica (TG) 

 

A estabilidade térmica das fibras da folha de carnaúba antes e após o 

tratamento foi investigada por TG. A curva de TG das fibras mostra a perda de 

massa em três etapas. Todas as amostras analisadas apresentaram uma perda de 

massa variando de 6,5 até 8%, na faixa de temperatura de 30 a 132 ºC, que é 

associado à umidade presente nas fibras, além de resíduos de solventes (figura 5.4). 

Embora as fibras tenham sido secas para cada análise, a eliminação de água é 

dificultada pelo seu caráter hidrofílico (PAIVA et al., 1999). 

Observou-se uma pequena melhoria na estabilidade térmica para as 

amostras tratadas comparadas com as fibras não tratadas. Os valores de 

temperatura inicial de decomposição para as fibras modificadas são 256 ºC para as 

fibras tratadas com NaOH a 1%, 240 ºC para as fibras tratadas com NaOH a 3%,  

254 ºC para as fibras tratadas com NaOH a 5%, 247 ºC para as fibras tratadas via 

acetilação, 251 ºC para as fibras tratadas com peróxido de hidrogênio e 236 ºC para 

as fibras tratadas com permanganato, conforme mostrado na tabela 5.1.  
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Figura 5.4 Curva de TG das fibras da folha de carnaúba: não tratadas FNT e 
tratadas FT5% – tratada com NaOH a 5%, FTAc – tratada com acetilação,  
FTP – tratada com permanganato, FTPH – tratada com peróxido de hidrogênio, 
FT1% – tratada com NaOH a 1% e FT3% – tratada com NaOH a 3%. 
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Já o segundo e terceiro evento térmico correspondem à decomposição e 

carbonização dos principais constituinte das fibras (hemicelulose, celulose e lignina) 

que ocorreu de forma mais lenta, numa faixa de 236 ºC até aproximadamente  

400 ºC, conforme mostrado na figura 5.4 e tabela 5.1 (DE ROSA et al., 2010; 

CYRAS et a., 2004; OUAJAI e SHANKS, 2005; MANFREDI et al., 2006; YANG et al., 

2008). 

Nota-se também que as fibras tratadas quimicamente apresentam melhor 

estabilidade térmica, isto é, degradam-se em temperaturas maiores comparadas as 

fibras não tratadas. A estabilidade térmica das fibras tratadas está associada à 

presença dos grupos hidroxila que, provavelmente, reagem durante o aquecimento. 

Estes grupos hidroxilas geram radicais, altamente reativos, que aceleram processo 

de degradação das fibras. Além disso, os grupos ésteres são mais resistentes à 

temperatura do que os grupos hidroxilas. 

 

Tabela 5.1 Resultados da análise de TG da fibra da folha de carnaúba 
tratadas quimicamente e não tratada. 

FIBRAS 
Faixa de temperatura 

(ºC) 
Perda de massa 

(%) 
Resíduos 

(%) 

FNT 
248 - 387 
387 - 463 

50,5 
20,8 

9,5 

FT (1%) 
256 - 384 
384 - 464 

49,5 
19,3 

5,8 

FT (3%) 
240 - 386 
386 - 454 

53,1 
28,6 

2,7 

FT (5%) 
254 - 391 
391 - 469 

52,5 
25,4 

5,5 

FTAc 
247 - 391 
391 - 470 

54,2 
19,4 

3,5 

FTPH 
251 - 393 
393 - 469 

52,6 
24,9 

4,4 

FTP 
236 - 383 
383 - 457 

49,4 
31,3 

4,0 

FNT – fibra não tratada, FT1% – fibra tratada com NaOH 1%, FT3% – fibra tratada 
com NaOH 3%, FT5% – fibra tratada com NaOH 5%, FTAc – fibra acetilada, FTPH – 
fibra tratada com peróxido de hidrogênio e FTP – fibra tratada com permanganato de 
potássio. 
 

A figura 5.5 mostra a curva de TG da decomposição do polihidroxibutirato 

(PHB) em pó, conforme recebido. Nota-se uma perda de massa de forma gradual, 

em uma única etapa. De fato, a curva do PHB em pó indica que ele tem uma 

decomposição única atribuída a cisões das cadeias que acontecem entre 223 ºC e 

314 ºC com um resíduo de 2,32%. Este mesmo comportamento térmico foi 

registrado por (PINTO, 2007). Pode-se observar que a faixa de temperatura de 
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decomposição das fibras da folha de carnaúba é mais larga, embora o seu início 

seja praticamente, o mesmo quando comparada ao do PHB. 
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Figura 5.5 Curva de TG do polihidroxibutirato (PHB). 

 

5.1.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

Todas as curvas DSC das fibras não tratadas e modificadas quimicamente 

apresentam picos endotérmicos largos com valores máximos variando de 30 até  

150 ºC que são atribuídos à umidade, bem como resíduos de solvente (figura 5.6). 

Mesmo as fibras tendo sido previamente secas para cada análise, a eliminação de 

água é dificultada pelo seu caráter hidrofílico (PAIVA et al., 1999).  

Além do pico endotérmico relativo à evaporação de água, as curvas de DSC 

da fibra apresentam mais dois eventos térmicos, que são característicos dos 

constituintes das fibras celulose, lignina e hemicelulose. 

O segundo e terceiro evento térmico está associado aos processos de 

degradação e decomposição dos constituintes das fibras da folha de carnaúba. 

Nota-se também que as fibras modificadas demoraram mais para degradar em 

relação às fibras não tratadas confirmado na curva de TG.  
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Figura 5.6 Curvas de DSC das fibras da folha de carnaúba: não tratada FNT e 
tratada FT5% – tratada com NaOH a 5%, FTAc – tratada com acetilação,  
FTP – tratada com permanganato, FTPH – tratada com peróxido de hidrogênio, 
FT1% – tratada com NaOH a 1% e FT3% – tratada com NaOH a 3%. 
 

 

5.1.4 Espectroscopia Infravermelha (FTIR) 

Em geral, as principais bandas de absorção correspondentes aos grupos 

químicos dos constituintes dos materiais lignocelulósicos, isto é, lignina, 

hemicelulose e a celulose são caracterizadas por FTIR (OUAJAI e SHANKS, 2005, 

ALVAREZ e VASQUEZ, 2006, BESSADOK et al., 2009, LOPATTANANON et al., 

2006). 

A fibra da folha de carnaúba utilizada neste trabalho tem 58% (peso) de 

celulose, 14% (peso) de hemicelulose e 19% (peso) de lignina (tabela 4.1). Os 

espectros das fibras da folha de carnaúba não tratadas e após tratamentos químicos 

são apresentadas nas figuras 5.7 e 5.8. 

Observa-se banda correspondente à deformação por estiramento das 

ligações de grupos hidroxilas (-OH) de caráter hidrofílico, de comprimento de onda 

entre 3410 a 3430 cm-1. Esta banda indica os grupos (-OH) da celulose. O caráter 

hidrofílico da fibra pode refletir na banda de absorção que está relacionada com o 

grupamento (OH) de seus principais componentes, como também relatado por 

ALVAREZ e VASQUEZ, 2006; BESSADOK et al., 2009. 
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As bandas em 2930 cm-1
 e 2858 cm-1 são atribuídos aos grupos (C–H) e  

(–CH2) dos componentes da celulose e hemicelulose. Nota-se ausência da banda 

próxima a 2858 cm-1 do espectro da fibra FT (3%) e FT (5%). A banda na região em 

1739 cm-1 é atribuída à deformação por estiramento do grupamento carbonila (C=O) 

presente na hemicelulose. Pode-se observar que as fibras tratadas em solução 

alcalina não apresentam banda de absorção em 1739 cm-1, uma vez que a 

hemicelulose é sensível a baixas concentrações de álcalis.  

A fibra acetilada mostra pico de absorção de baixa intensidade em  

1732 cm-1 característico ao estiramento (C=O) da carbonila na ligação éster, que 

indica baixo grau de acetilação (TSERKI et al., 2005a; ZAFEIROPOULOS et al., 

2007). A banda em 1053 cm-1 e 1161 cm-1 é característico da celulose, comum a 

todos os tratamentos (KUMAR et al., 2008; YANG et al., 2008 e BESSODRE et al., 

2009). 

Os espectros do PHB, ácido cítrico (Ac) e a mistura PHB, fibra da folha de 

carnaúba e ácido cítrico (PHB/F/AC) são apresentados na figura 5.9. Como pode ser 

observado na figura 5.9, no espectro do PHB duas bandas são bem características. 

Uma em 1288 cm-1 correspondente ao estiramento (C-O) e a outra em 1732 cm-1 

característico ao estiramento de (C = O). Além disso, os grupos (C-H) na região em 

2935 cm-1 e 2978 cm-1 é atribuído ao estiramento (C-H).  

Uma banda larga e intensa em 3448 cm-1 é característica ao grupamento 

(OH) que aparece no espectro do (Ac). Nota-se também banda característica em 

2360 cm-1 correspondente ao grupo CO2, que aparece com maior intensidade na 

mistura (PHB/F/Ac). Além disso, também apresenta uma banda característica em 

1670 cm-1 corresponde ao estiramento (C=O) do ácido.  

 

 

 

 



 64 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0

20

40

60

80

100

 

 

Número de ondas cm
-1

T
ra

n
s
m

it
â

n
c
ia

 (
%

)

2

3

4

1

1- FNT     2- FT1% 

3- FT3%  4- FT5%

 

Figura 5.7 Espectro infravermelho da fibra da folha de carnaúba: FNT- fibra não 
tratada, FT5% - fibra tratada com NaOH a 5%,  FT1% - fibra tratada com NaOH 1% 
e  FT3% - fibra tratada com NaOH 3%. 
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Figura 5.8 Espectro infravermelho da fibra da folha de carnaúba: FNT- fibra não 
tratada, FTPH - fibra tratada com peróxido de hidrogênio, FTP - fibra tratada com 
permanganato de potássio e  FTAc - fibra acetilada. 
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Figura 5.9 Espectro infravermelho do: PHB – polihidroxibutirato, AC – ácido cítrico e  
PHB/F/AC – a mistura de polihidroxibutirato, fibra da folha de carnaúba e ácido 
cítrico. 
 

Como mostra a figura 5.9, o ácido cítrico quando aquecido pode desidratar 

formando anidrido, que provavelmente pode reagir com a fibra ou PHB produzindo 

derivado de citrato. Comportamento similar foi observado por (XIAOFEI et al., 2009). 

O pico característico ao grupamento éster (C=O) que é comum ao PHB e 

ácido cítrico diminui de intensidade e sofreu um pequeno deslocamento (em  

1651 cm-1), talvez indique baixo grau de acetilação para a mistura (PHB/F/AC). Além 

disso, em 3440 cm-1 o espectro mostra grande concentração de grupos (OH) que é 

característico de ligação (O-H). 

 

5.1.5 Difração de Raios – X  

 

As figuras 5.10 e 5.11 mostram os difratogramas de Raio –X das fibras não 

tratadas e após tratamentos químicos. Os resultados obtidos pelo difractograma 

indicam dois picos, particularmente bem definidos. Esses picos indicam que a fibra é 
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semicristalina e pode ser atribuída a celulose I e IV que exibem estrutura 

monoclínica (D’ALMEIDA et al., 2006; SAHA et al., 2010). 

Os resultados do índice de cristalinidade para as fibras modificadas 

mostraram variações em função dos tratamentos da superfície das fibras. 

Provavelmente, ocorreu remoção dos constituintes amorfas das fibras. Essa 

remoção também pode levar a um melhor arranjamento das regiões cristalinas. 

Observações similares, também foram relatadas por (JANNAH et al., 2010; SAHA et 

al., 2010; KUMAR et al., 2008; RAY et al., 2002; SREEKUMAR et al., 2009). Por 

outro lado, o índice de cristalinidade diminuiu de 8% para as fibras tratadas por 

acetilação em relação às fibras não tratadas. 

A fibra tratada com anidrido acético (acetilação) apresentou menor valor de 

índice de cristalinidade (IC), enquanto que as modificadas em meio alcalino 

apresentaram valores muito próximos. Já para as fibras tratadas por peróxido de 

hidrogênio e permanganato de potássio, não mostraram resultados significativos no 

(IC) conforme mostrado a tabela 5.2. 

Nota-se também que a intensidade dos picos das fibras tratadas diminuiu se 

comparada com as fibras não tratadas. Já para as fibras tratadas em meio alcalino 

houve um acréscimo na intensidade dos picos em relação às fibras não tratadas, 

tabela 5.2 e figura 5.11. 

 

Tabela 5.2 Resultados dos valores de intensidade do pico, distância 
interplanar e índices de cristalinidade para a fibra não tratada e após 
tratamento. 

Amostras I (002) I(am) 2 (002) 2 (am) I c (%) 

FNT 1454 838 21,18 16,54 42,4 

FT (1%) 636 362 22,0 18,52 43,08 

FT (3%) 610 342 22,2 16,0 43,39 

FT (5%) 1768 982 21,6 16,4 44,45 

FTAC 1364 834 21,5 15,7 39,0 

FTPH 1468 896 21,6 16,0 40,0 

FTP 1920 1122 21,86 15,8 41,5 

FNT – fibra não tratada, FT1% – fibra tratada com NaOH 1%, FT3% – fibra tratada 
com NaOH 3%, FT5% – fibra tratada com NaOH 5%, FTAc – fibra acetilada,  
FTPH – fibra tratada com peróxido de hidrogênio e FTP – fibra tratada com 
permanganato de potássio. 
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Figura 5.10 Difractograma de Raio-X das fibras da folha de carnaúba: FNT- fibra não 
tratada, FT1% - fibra tratada com NaOH a 1%,  FT3% - fibra tratada com NaOH 3% 
e  FT5% - fibra tratada com NaOH 5%. 
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Figura 5.11 Difractograma de Raio-X das fibras da folha de carnaúba: FNT- fibra não 
tratada, FTAc - fibra acetilada, FTPH - fibra tratada com peróxido de hidrogênio e 
FTP - fibra tratada com permanganato de potássio.  
 

 

5.1.6 Densidade 

 

A densidade das fibras foi medida pelo método de picnometria de gás Hélio. 

Em geral, a densidade das fibras naturais varia muito e depende de fatores como 

processo de extração, idade da planta, presença de umidade e condições do solo, 

dentre outros (RAO & RAO, 2007). 

O resultado das densidades obtidas para as fibras está mostrado na tabela 

5.3. A densidade da fibra da folha de carnaúba é comparável a das outras fibras 

vegetais já conhecidas como banana, coco, juta, sisal e linho (RAO et al., 2007; 

RAO & RAO, 2007; JANNAH et al., 2010; LI et al., 2007). 
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Tabela 5.3 Densidade das fibras da folha de carnaúba tratadas e não tratada. 

 

Fibras 
Densidade 

(g/cm3) 

Outras fibras 

vegetais 

Densidade 

(g/cm3) 
Referências 

FNT 1,34  0,018 Banana 1,35 RAO et al.,2007 

FT1% 1,43   0,014 Sisal 1,45 RAO et al.,2007 

FT3% 1,47   0,011 Palma 1,03 RAO e RAO,2005 

FT5% 1,46   0,011 Buriti (Miriti) 0,88 SANTOS, 2010 

FTAc 1,35   0,019 Juta 1,45 RAO et al.,2007 

FTPH 1,44   0,012 Coco 1,15 RAO et al.,2007 

FTP 1,45   0,018 Curauá 1,10 
SPINACÉ et al., 

2009 

FNT – fibra não tratada, FT1% – fibra tratada com NaOH 1%, FT3% – fibra tratada 
com NaOH 3%, FT5% – fibra tratada com NaOH 5%, FTAc – fibra acetilada,  
FTPH – fibra tratada com peróxido de hidrogênio e FTP – fibra tratada com 
permanganato de potássio. 
 
 

A variação de densidade das fibras da folha de carnaúba não tratadas e 

após tratamento químico está apresentada na figura 5.12. As fibras tratadas com 

NaOH, peróxido de hidrogênio e permanganato de potássio apresentaram um 

pequeno aumento em suas densidades. Isto significa que os tratamentos aplicados 

alteraram a estrutura celular das fibras e, também reduziu o teor de vazios das fibras 

(VILAY et al., 2008; BERTOTI et al., 2009).  

Por outro lado, as fibras acetiladas não apresentaram variações 

significativas em sua densidade se comparadas às fibras não tratadas. 

Provavelmente a reação de acetilação ocorreu apenas na superfície da fibra e não 

afetou a estrutura das suas camadas internas.  

 



 71 

FNT FT1% FT3% FT5% FTAc FTPH FTP

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

 

 

D
e

n
s
id

a
d

e
 

Tipo de tratamento
 

Figura 5.12 Densidade das fibras da folha de carnaúba tratadas e não 

tratadas. 

 

5.1.7 Geometria das Fibras 

 

Normalmente, as estruturas das fibras da folha de carnaúba são 

constituídas por várias fibras elementares, também designadas por fibras finais ou 

células, sobrepostas ao longo do comprimento das mesmas ligadas por pectinas e 

outros materiais não celulósicos que dá resistência à fibra como um todo  

(LEWIN, 2006).  

Algumas fibras sintéticas apresentam forma de seção transversal circular e 

diâmetro aproximadamente constante, enquanto as fibras naturais apresentam 

muitos defeitos causados por torção no empacotamento das cadeias de celulose. 

Estes defeitos são aparentes como “nós” na superfície da fibra e constituem os 

pontos onde a fibra pode romper mais facilmente. A razão entre 

(comprimento/diâmetro) é também um parâmetro importante que pode influenciar as 

propriedades mecânicas dos compósitos (HERRERA-FRANCO & VALADEZ – 

GONZÁLEZ, 2005). 

A forma da área da seção transversal da fibra da folha de carnaúba é 

aproximadamente a de uma elipse, como mostra a figura 5.13. 
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Figura 5.13 Forma geométrica da seção transversal da fibra da folha de 

carnaúba. 

 

Através de um projetor de perfil foram medidos os eixos maiores e menores 

de vinte e cinco fibras da folha de carnaúba, sendo realizadas sete medidas ao 

longo do comprimento de cada monofilamento. A tabela 5.4 mostra as dimensões da 

seção transversal das fibras não tratadas e após tratamento químico.  

A tabela 5.5 apresenta os dados da área da seção transversal da fibra da 

folha de carnaúba. Através da tabela 5.5 verifica-se que a maioria das medições da 

área apresenta uma elevada dispersão. Isto é, a forma geométrica e dimensões das 

fibras naturais explicam a grande variabilidade, até entre fibras de mesma espécie, e 

não foi diferente para a fibra em estudo. 

Nota-se uma redução na área da seção transversal média da fibra após 

modificação química em relação à fibra não tratada (tabela 5.5), exceto para o 

tratamento com anidrido acético (acetilação) e permanganato de potássio. 
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Tabela 5.4 Dimensões da seção transversal das fibras não tratadas e após 
tratamento químico. 

Fibras 
Eixo menor Eixo maior 

Médio (mm) Médio (mm) 

FNT 0, 1297 0,031 0, 2294 0,070 

FT (1%) 0, 1191 0,024 0, 2299 0,086 

FT (3%) 0, 0923 0,024 0, 2096 0,083 

FT (5%) 0, 1015 0,037 0, 2241 0,085 

FTAC 0, 132 0,040 0, 2410 0,064 

FTPH 0, 1050 0,025 0, 2490 0,068 

FTP 0, 1110 0,029 0, 2870 0,082 

FNT – fibra não tratada, FT1% – fibra tratada com NaOH 1%, FT3% – fibra tratada com 
NaOH 3%, FT5% – fibra tratada com NaOH 5%, FTAc – fibra acetilada,  
FTPH – fibra tratada com peróxido de hidrogênio e FTP – fibra tratada com permanganato 
de potássio. 

 
Provavelmente o grupo acetil que substituiu as hidroxilas da parede celular 

das fibras alterou sua estrutura e, além disso, estes grupos são mais volumosos do 

que os (OH). Por outro lado, o íon manganato pode marcar a superfície das fibras 

resultado da oxidação deixando-a mais rugosa. 

Em contrapartida, a remoção da cera e de outros componentes como lignina 

e hemicelulose com o tratamento pode também ter contribuído para diminuir a área 

da seção transversal da fibra. (LI et al., 2007, CYRAS et al., 2004, ANNIE PAUL et 

al., 2010, SAHA et al., 2010; PANTHAPULAKKAL et al., 2006) 

 

Tabela 5.5 Dimensões da área da seção transversal da fibra da folha de carnaúba. 

Fibras 
Área média 

(mm2) 
Área máxima 

(mm2) 
Área mínima 

(mm2) 

FNT 0, 0235 0, 007 0, 0296 0, 010 0, 0203 0, 008 

FT (1%) 0, 0218 0, 003 0, 0289 0, 013 0, 0151 0, 006 

FT (3%) 0, 0159 0, 009 0, 0201 0, 012 0, 0120 0, 006 

FT (5%) 0, 0180 0, 008 0, 0195 0, 009 0, 0159 0, 007 

FTAC 0, 0240 0, 007 0, 0370 0, 022 0, 0280 0, 012 

FTPH 0, 0210 0, 009 0, 0260 0, 012 0, 0160 0, 008 

FTP 0, 0250 0, 008 0, 0300 0, 008 0, 0190 0, 008 

FNT – fibra não tratada, FT1% – fibra tratada com NaOH 1%, FT3% – fibra tratada com 
NaOH 3%, FT5% – fibra tratada com NaOH 5%, FTAc – fibra acetilada,  
FTPH – fibra tratada com peróxido de hidrogênio e FTP – fibra tratada com permanganato 
de potássio 
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5.1.8 Resistência à Tração do Monofilamento 

 

Os ensaios de tração das fibras não tratadas e após tratamento químico 

foram realizados no equipamento DMA modelo (DMA Q 800) com base no método 

padrão para o ensaio de tração de um único filamento (ASTM D 3379-75, 1989). Os 

ensaios de tração tanto para as fibras não tratadas quanto após tratamento químico 

apresentaram comportamento variado em termos quantitativos. No entanto, a forma 

das curvas tensão versus deformação mostrou comportamentos similares, como 

mostra a figura 5.14. 
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Figura 5.14 Curvas representativas da tensão versus deformação da fibra da folha 
de carnaúba não tratada e com diferentes tratamentos. 
 

Nota-se também que para as fibras submetidas aos tratamentos químicos, a 

relação tensão–deformação permaneceu praticamente linear como no caso das 

fibras não tratadas, mesmo que estes tratamentos tenham removido parcialmente os 

constituintes não celulósicos da estrutura dos monofilamentos, como observado na 

análise de microscopia (MEV). 

As propriedades mecânicas de resistência à tração, módulo de elasticidade 

e deformação na ruptura determinadas nestes ensaios, são apresentados na tabela 

5.6. Para a resistência à tração são apresentados valores máximo, mínimo e médio, 

que correspondem à força máxima dividida pela área da seção transversal mínima, 
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máxima e média, respectivamente. Como observado na tabela 5.6, as propriedades 

mecânicas apresentaram variações de acordo com o tratamento aplicado. 

 Os valores médios apresentados na tabela 5.6 de resistência à tração, 

módulo elástico e deformação na ruptura das fibras da folha de carnaúba foram 

menores do que as encontradas para as fibras de henequen, de curauá e de bambu, 

segundo (LUO e NETRAVALI, 2001; SPINACÉ et al., 2009; RAO e RAO, 2007), 

respectivamente. 

É importante destacar que a resistência à tração das fibras naturais é 

significativamente menor do que as fibras sintéticas como vidro e carbono. Por outro 

lado, estas fibras podem ser usadas como reforço em compósitos que exigem 

resistência moderada, ou onde a resistência mecânica não seja determinante. 

Como pode ser observado na tabela 5.6 e figura 5.15, ocorreu uma 

diminuição de até 49,3% na resistência a tração entre as fibras tratadas 

quimicamente, quando comparadas as fibras não tratadas. Entretanto, o módulo 

elástico sofreu um aumento de até 21,2% em relação às fibras não tratadas, 

conforme mostrado na figura 5.16. Exceto para as fibras tratadas por reação de 

acetilação e em solução de permanganato de potássio que reduziu de 19,0% e 

10,5%, respectivamente, em relação às fibras não tratadas. O decréscimo desta 

propriedade é devido à quebra de ligação estrutural e também da desintegração dos 

materiais não celulósicos. Por outro lado, a fibra modificada por NaOH a 5% e por 

peróxido de hidrogênio apresentou maior resistência mecânica em relação aos 

outros tratamentos. 

As fibras imersas em solução de permanganato de potássio (FTP) mostram 

uma considerável diminuição na resistência à tração de 39,8%, no módulo de 

elasticidade de 26% e no alongamento à ruptura de 24%, quando comparadas às 

fibras tratadas por peróxido de hidrogênio. 

Isto pode ser atribuído ao ataque do íon manganato, bastante reativo, que 

provocou maior porosidade a fibra aumentando sua interação com a matriz 

(SREEKUMAR et al., 2009; ANNIE PAUL et al., 2010). 
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Tabela 5.6 Propriedades mecânicas das fibras não tratadas e após tratamento. 

 

Fibras 

Tensão de Ruptura 

(MPa) 

Módulo Elástico 

(GPa) 

Alongamento na 

Ruptura (%) 

 (Méd.) Mín. – Máx. Е (Méd.) Mín.- Máx. ε (Méd.) Mín.- Máx. 

FNT 227   35 205 - 264 8,76  0,34 8,2 - 9,2 2,1   0, 002 1,7 – 2,6 

FT (1%) 165   28 127 - 204 9,96  1,24 8,0 - 12,4 1,9   0, 004 1,2 – 3,0 

FT (3%) 149   31 116 - 242 9,59  1,22 6,0 - 14,4 1,7   0, 002 1,2 – 2,1 

FT (5%) 191   26 169 - 187 9,83  1,43 8,0 - 13,6 1,9   0, 001 1,6 – 2,1 

FTAc 135   19 118 - 143 7,09 1,1 3,4 - 10,2 2,0   0, 003 1,5 – 2,7 

FTPH 191   31 148 - 242 10,62 1,46 6,3 - 14,0 2,1   0, 002 1,7 – 2,6 

FTP 115   26 93 - 173 7,84  0,96 3,3 - 11,0 1,6   0, 004 1,1 – 2,6 

FNT – fibra não tratada, FT1% - fibra tratada com NaOH 1%, FT3% - fibra tratada 
com NaOH 3%, FT5% – fibra tratada com NaOH 5%, FTAc – fibra acetilada,  
FTPH –fibra tratada com peróxido de hidrogênio e FTP – fibra tratada com 
permanganato de potássio. 
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 Figura 5.15 Resistência a tração média para as fibras não tratadas e após 
tratamento químico. 
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As propriedades das fibras vegetais variam consideravelmente e dependem 

de onde elas foram retiradas da planta, bem como a qualidade da planta e 

localização. Além disso, as propriedades mecânicas específicas de resistência à 

tração das fibras são de grande importância, porque estas propriedades podem ser 

relacionadas com a baixa densidade (BLEDZKI e GASSAN, 1999; KALIA et al., 

2009; HERRERA-FRANCO & VALADEZ-GONZÁLEZ, 2005). 
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Figura 5.16 Módulo elástico médio para as fibras não tratadas e após tratamentos.  
 

 

A tabela 5.7 mostra as propriedades mecânicas específicas de resistência à 

tração e módulo elástico, além da densidade e alongamento a ruptura para as fibras 

não tratadas e após tratamentos químicos. 

A resistência à tração específica para as fibras submetidas a diferentes 

tratamentos químicos diminui na ordem FTPH; FT5%; FT1%; FT3%; FTAC e FTP 

como são observadas na tabela 5.7. O módulo elástico específico decresce na 

seqüencia FTPH; FT1%; FT5%; FT3%; FTP e FTAC. É importante destacar que a 

fibra não tratada apresentou melhor performance mecânica em termos de 

resistência à tração específica comparada às fibras modificadas quimicamente, mas 

a fibra tratada com peróxido de hidrogênio apresentou maior módulo elástico 

específico, e sem perda de ductilidade. 
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Tabela 5.7 Valores específicos da resistência a tração e módulo elástico e 
alongamento na ruptura para as fibras não tratadas e após tratamento  

(  = densidade). 

FIBRAS  (kg/m3) 


)

.
(

3

kg

mMPa
 




)

.
(

3

kg

mGPa
 (%)  

   

FNT 1340 0,1694 0,026 6,54 0,0002 2,1 0,002 

FT (1%) 1430 0,1154 0,019 6,96 0,0008 1,9 0,004 

FT (3%) 1470 0,1042 0,021 6,71 0,0008 1,7 0,002 

FT (5%) 1460 0,1308 0,017 6,73 0,009 1,9 0,001 

FTAc 1360 0,0993 0,013 5,21 0,0008 2,0 0,003 

FTPH 1440 0,1326 0,021 7,37 0,001 2,1 0,002 

FTP 1450 0,0793 0,017 5,41 0,0006 1,6 0,004 

FNT – fibra não tratada, FT1% – fibra tratada com NaOH 1%, FT3% – fibra tratada 
com NaOH 3%, FT5% – fibra tratada com NaOH 5%, FTAc – fibra acetilada,  
FTPH – fibra tratada com peróxido de hidrogênio e FTP – fibra tratada com 
permanganato de potássio. 

 

É importante ressaltar que apesar do tratamento químico aplicado às fibras 

da folha de carnaúba ter causado diminuição na resistência mecânica específica, o 

resultado indica que essa fibra é um material interessante que pode ser utilizado 

como agente de reforço para polímeros, dependendo da aplicação, como por 

exemplo, no setor de embalagem. 

A figura 5.17 mostra as imagens representativas da ruptura dos  

corpos-de-prova das fibras da folha de carnaúba.  

Foram observadas rupturas dos corpos-de-prova no meio do comprimento 

ou próximo a extremidade. Nos casos onde a ruptura ocorreu muito próxima das 

garras, os resultados não foram considerados. Em alguns casos o corpo-de-prova 

fraturado apresenta um conjunto de fibras fragmentadas como mostra a figura 5.17. 

A complexidade para realização de teste de tração em fibras naturais, 

especialmente, quando considerada a forma de secção transversal, foi relatada por 

(SYMINGTON et al., 2009; RAO e RAO, 2007).  

 



 79 

   

 

Figura 5.17 Ruptura dos corpos-de-prova das fibras da folha de carnaúba. 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÕES DOS COMPÓSITOS 

 

5.2.1 Ensaios Mecânicos – Tração 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de tração de compósitos de matriz de 

polihidroxibutirato (PHB) com fibras da folha de carnaúba tratadas e sem 

tratamentos são mostrados na tabela 5.8. Analisando-se os valores obtidos consta-

se um aumento na resistência a tração de até 45,0% nos compósitos reforçados 

com fibras tratadas, em relação aos compósitos reforçados com fibras não tratadas. 

A exceção foi o compósito com fibras tratadas em meio alcalino a 3%, que 
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apresentou redução de aproximadamente 10% de resistência a tração comparada 

aos compósitos com fibras não modificadas. 

Nota-se que a resistência a tração das fibras não tratadas apresentaram um 

valor maior que as fibras tratadas (ver figura 5.15), mas alguns tratamentos teve um 

efeito positivo, especialmente, o de peróxido de hidrogênio e o tratada com NaOH a 

5% que produziram um aumento de aproximadamente 45% e 25%, respectivamente, 

de resistência mecânica dos compósitos em relação àqueles com FNT. 

Como é observado na tabela 5.8 e figura 5.18 compósitos reforçados com 

fibras tratadas com NaOH a 5% melhorou sua resistência a tração de 24% em 

relação aos compósitos com FNT. Este fato é atribuído ao aumento da área da 

superfície e textura superficial mais porosa das fibras que promoveu a ligação de 

sua interface através da interação mecânica entre a fibra e a matriz (PHB). Além 

disso, o tratamento superficial contribuiu para remover materiais solúveis em álcalis 

é claramente observado por análise de microscopia, que corroboram os espectros 

de FTIR.  

O compósito reforçado com fibras tratadas com peróxido de hidrogênio 

apresentou maior valor de resistência à tração em relação aos outros tratamentos e 

não tratados, mas ainda está abaixo do compósito de PHB puro o que requer 

melhorias na sua interface, além disso, outros fatores como orientação e o teor de 

fibras. 

Por outro lado, este tratamento obteve uma melhora significativa na adesão 

entre a fibra e matriz, como pode ser observado na análise de microscopia na 

superfície de fratura (figura 5.22(b)).  
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Tabela 5.8 Resultados do ensaio de tração dos compósitos com fibras não 
tratadas e após tratamentos. 

 

Amostras 

Resistência a tração Média (MPa) 

Compósitos 
Fibras da folha 

de carnaúba 

PHB  28,69   0,93 - 

PHB/FNT 17,49   1,01 227   35 

PHB/FT(1%) 17,37   0,63 165   28 

PHB/FT(3%) 15,71   1,00 149   31 

PHB/FT(5%) 21,62   1,23 191   26 

PHB/FTAc 20,35   1,37 135   19 

PHB/FTPH 25,32   1,21 191   31 

PHB/FTP 18,70   1,7 115   26 

PHB – puro, PHB/FNT – compósito com fibras não tratadas, PHB/FT1% - compósito com fibras 
tratadas com NaOH a 1%, PHB/FT3% - compósito com fibras tratadas com NaOH a 3%, PHB/FT5% - 
compósito com fibras tratadas com NaOH a 5%, PHB/FTAc – compósitos com fibras acetilada, 
PHB/FTPH - compósito com fibras tratadas por peróxido de hidrogênio e PHB/FTP - compósito com 
fibras tratadas por permanganato. 
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Figura 5.18 Resistência a tração dos compósitos com fibra não tratada e após 

tratamento.  
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Considerando-se os valores obtidos, apresentados na tabela 5.8, pode-se 

verificar que todos os tratamentos químicos aplicados as fibras apresentaram 

aumento de resistência à tração em relação ao compósito com fibras não tratadas, 

exceto para os compósitos com fibras tratadas com NaOH a 3%. Provavelmente, 

pode ser dano mecânico durante o tratamento ou agressividade do próprio 

tratamento. Pode-se destacar também, que o compósito com fibras tratadas em 

solução alcalina a 3%, apresentou uma redução de aproximadamente 45,2% 

comparada ao obtido para o PHB puro. 

 

5.2.2 Ensaios Mecânicos - Flexão 

 

A figura 5.19 apresenta o histograma comparando os módulos de flexão 

quasi-estáticos do PHB e dos compósitos com fibras não tratadas e após 

tratamentos.  

Como é observado na tabela 5.9 e figura 5.19, o módulo de flexão dos 

compósitos com fibras tratadas apresentaram valores superiores aos dos 

compósitos com fibras não tratadas. O efeito dos tratamentos aumentou a sua 

rigidez em relação ao compósito com fibras não tratadas. Isto ocorre porque há uma 

melhora na interação interfacial entre as fibras e a matriz com os tratamentos. 

 Considerando-se os tratamentos químicos aplicados às fibras, pode-se 

observar que os compósitos com fibras tratadas por reação de acetilação e peróxido 

de hidrogênio melhoraram de módulo de flexão em 32,8% e 40,8%, 

respectivamente, em relação aos compósitos com FNT. Assim como para os 

resultados dos ensaios de resistência a tração, as melhores propriedades foram 

obtidas para os compósitos com fibras tratadas com peróxido de hidrogênio. 
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Tabela 5.9 Resultados do módulo de flexão quasi-estático dos compósitos 
com fibras não tratadas e após tratamentos. 

Amostras 

Módulo de flexão médio (GPa) 

Compósitos 
Fibras da folha 

de carnaúba 

PHB  3,48   0,13 - 

PHB/FNT 2,25   0,02 8,76   0,34 

PHB/FT(1%) 2,87   0,09 9,96   1,24 

PHB/FT(3%) 2,30   0,05  9,59   1,22 

PHB/FT(5%) 2,56   0,06 9,83   1,43 

PHB/FTAc 2,99   0,10 7,09   1,1 

PHB/FTPH 3,17   0,10 10,6   1,46 

PHB/FTP 2,92   0,09 7,84   0,96 

PHB – puro, PHB/FNT – compósito com fibras não tratadas, PHB/FT1% - compósito com fibras 
tratadas com NaOH a 1%, PHB/FT3% - compósito com fibras tratadas com NaOH a 3%, PHB/FT5% - 
compósito com fibras tratadas com NaOH a 5%, PHB/FTAc – compósitos com fibras acetilada, 
PHB/FTPH - compósito com fibras tratadas por peróxido de hidrogênio e PHB/FTP - compósito com 
fibras tratadas por permanganato. 
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Figura 5.19 Módulo de flexão quasi-estático dos compósitos com fibras não tratadas 

e após tratamentos. 
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5.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura: Morfologia da Superfície de Ruptura 

dos compósitos 

 

A análise de microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para observar 

a superfície de fratura dos compósitos e particularmente, para examinar a interface 

entre fibra e a matriz. As micrografias foram realizadas após os testes de tração 

como mostra as figuras 5.20 a 5.22 para o PHB puro e os compósitos com fibras não 

tratadas e após tratamentos químicos. 

Foi constatado, pelas análises das superfícies de fratura dos  

corpos-de-prova (figura 5.20 (a)), que o PHB puro apresenta superfície irregular. Na 

figura 5.20(b), observa-se a região de fratura do compósito (PHB/FNT), podendo-se 

verificar regiões onde as fibras foram arrancadas da matriz, indicando a fraca 

adesão entre fibra e matriz. Pode-se também identificar algumas fibras fraturadas 

sem a ocorrência de extração. No entanto, a imagem indica que não houve uma 

interação significativa entre as fibras e a matriz polimérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 

 

Figura 5.20 Morfologia de fratura dos corpos-de-prova de tração de compósitos de 

PHB puro, (a), e com fibras não tratadas (b).  

 

(a) 

(b) 
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Figura 5.21 Morfologia de fratura dos corpos-de-prova de tração de compósitos com 

fibras da folha de carnaúba tratadas em solução de NaOH a 1%, (a), a 3%, (b)  e a 

5% (c).  

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Analisando os compósitos com fibras tratadas em meio alcalino (figura 

5.21), nota-se em algumas regiões dos compósitos com fibras tratadas com NaOH a 

1% e a 3% que não houve bom molhamento das fibras pela matriz polimérica. 

Também foi observado que os compósitos reforçados com fibras tratadas 

com NaOH a 1% mostraram filamento de fibras longo após o arrancamento da 

matriz polihidroxibutirato. Isto é devido à fraca adesão entre a fibra e matriz. A 

superfície de fratura no caso dos compósitos tratados com NaOH a 5% mostraram 

melhor adesão entre as fibras e a matriz. Isto indica que aumentou a capacidade de 

transferência de tensão na interface fibra/matriz com este tratamento.  

Comparando os resultados obtidos dos diferentes tratamentos, verificou-se 

que a melhor adesão interfacial fibra/matriz são para os compósitos (PHB/T5%) e 

(PHB/FTPH), em relação aos compósitos com fibras não tratadas figura 5.21 (c) e 

5.22 (b). Como em ambos os casos houve a formação de uma superfície rugosa 

com reentrâncias e saliências, o aumento nas propriedades foi, provavelmente, 

incrementado pelo ancoramento mecânico. 

Na figura 5.22 são apresentadas fotos das superfícies de fratura dos 

compósitos reforçados com fibras tratadas com acetilação (a), peróxido de 

hidrogênio (b) e permanganato de potássio (c), após serem submetidos ao ensaio de 

tração.  

A análise da morfologia de fratura indicou que existe uma fraca adesão, 

caracterizada pela presença das fibras extraídas da matriz e os espaços deixados 

pela remoção das fibras, para os compósitos tratados por acetilação e com 

permanganato de potássio. 
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Figura 5.22 Morfologia de fratura dos corpos-de-prova de tração de compósitos com 
fibras da folha de carnaúba tratadas (a) por acetilação (x 100), (b) com peróxido de 
hidrogênio (x80) e (c) com permanganato de potássio (x150).  
 

 

(a) 

(c) 

(b) 
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5.2.4 Análise Dinâmico-Mecânica – Comportamento Viscoelástico 

 

O comportamento viscoelástico é uma conseqüência das interações 

moleculares e flexibilidade das cadeias poliméricas. Este comportamento faz com 

que a influência do tempo e da temperatura na resposta de um polímero submetido 

a uma solicitação mecânica seja decisiva. Desta forma, a velocidade ou freqüência 

com que o polímero é solicitado pode alterar seu comportamento durante o ensaio 

mecânico. Em análise por DMA pode-se determinar os valores do módulo de 

armazenamento (E’) que é o componente elástico do sistema; e o módulo de perda 

(E’’) que é a componente viscosa do sistema. Assim, é possível calcular o valor da 

tangente de perda (Tan ) que é a relação entre (E’’) e (E’).  

A tabela 5.10 apresenta os resultados do levantamento das medidas do 

módulo de armazenamento (E’) para uma faixa de temperatura de -100 ºC a +20 ºC, 

permitindo uma comparação quantitativa entre as amostras. 

Analisando os resultados do módulo de armazenamento dos compósitos 

reforçados com fibras tratadas (figura 5.23), pode-se verificar decréscimo no E’ em 

relação à matriz polimérica. Observa-se ainda a redução no módulo de 

armazenamento de todos os compósitos com fibras tratadas e não tratadas 

diminuíram em função do aumento da temperatura (figura 5.23). 

Esta redução no módulo de armazenamento é devido ao aumento da 

mobilidade molecular da matriz de polihidroxibutirato com aumento da temperatura. 

O módulo de armazenamento está associado à resposta elástica do compósito, 

sendo, portanto, uma propriedade intrínseca deste material que está relacionada 

com a resposta molecular.  

Observa-se que os compósitos com fibras modificadas apresentaram um 

valor maior no módulo de armazenamento em relação aos compósitos reforçados 

com fibras não tratadas. 

A análise dinâmico-mecânica permite também determinar a temperatura de 

transição vítrea (Tg) do material. Os valores da Tg podem ser calculados como a 

temperatura correspondente ao pico de Tan  como é visto na figura 5.24. O valor 

do Tan  indica o grau de amortecimento mecânico do material. 

Para os compósitos estudados, pode-se verificar que a temperatura de 

transição vítrea diminuiu com a presença de fibras tratadas e não tratadas quando 
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comparada com a matriz de polihidroxibutirato, com o deslocamento do pico de 

Tan  para esquerda. Comportamento similar foi verificado por (JESUS, 2008). 

Considerando que as fibras naturais não interferiram de maneira significativa 

no valor da Tg, esta redução pode ser atribuída à absorção de solvente pelas fibras, 

além de umidade e outras moléculas de baixo peso molecular presentes nas fibras 

tratadas, que atuam como plastificante do PHB. Talvez, isso também, tenha 

contribuído para o “enfraquecimento” da interface conforme visto anteriormente. 

 

 

Tabela 5.10 Resultados da análise dinâmico-mecânica do PHB puro e dos 
compósitos com fibras não tratadas e tratadas 

 

Amostras E'
-100 ºC (MPa) E'

+20 ºC (MPa) Tg (ºC) 

PHB 20855 2475 29,5 

PHB/FNT 8674 2117 23,5 

PHB/FT1% 10102 2800 19,0 

PHB/FT3% 12868 2807 19,0 

PHB/FT5% 10315 1815 23,4 

PHB/FTAc 13001 2629 17,0 

PHB/FTPH 10648 2891 18,6 

PHB/FTP 13789 2578 22,0 
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Figura 5.23 Análise dinâmico-mecânica do módulo de armazenamento (a) e (b) do 

PHB puro e dos compósitos com fibras não tratadas e tratadas. 
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Figura 5.24 Análise dinâmico-mecânica de Tan  (a) e (b) do PHB puro e dos 

compósitos com fibras não tratadas e tratadas. 

 

 

 

 



 93 

6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho conclui-se que: 

 

 Os tratamentos com NaOH em diferentes concentrações 1%, 3% e 5%, 

seguido de acetilação, permanganato de potássio e peróxido de 

hidrogênio, realizados sobre as fibras da folha de carnaúba mostraram-se 

adequados para remover ceras e impurezas da superfície deixando as 

fibras mais porosas. No entanto, o tratamento à base de peróxido de 

hidrogênio foi que apresentou os melhores resultados.  

 As análises termogravimétricas para as fibras não tratadas e após 

tratamentos indicaram que há perda de umidade e solvente até 132 ºC, 

enquanto que acima de 250 ºC ocorre à degradação da celulose, 

hemicelulose e lignina seguida de carbonização. 

 As análises por espectroscopia no infravermelho forneceram boas 

informações sobre as bandas entre 3400 cm-1 a 3430 cm-1 que é 

característico do estiramento OH indicando concentração elevada do 

grupamento OH da celulose. Para o tratamento com NaOH a 3% e 5% 

observado no espectro FTIR a banda carbonila em 1739 cm-1 

correspondente a hemicelulose desaparece após tratamento. 

 A partir das técnicas de difratometria de Raio-X e FTIR os resultados 

mostraram que a fibra da folha de carnaúba é semicristalina. Contudo, foi 

observado um pequeno aumento da densidade das fibras, após os 

tratamentos químicos indicando densificação das fibras. 

  Os ensaios mecânicos de resistência a tração, indicaram uma redução na 

resistência à tração das fibras tratadas sendo os tratamentos com 

peróxido de hidrogênio e com NaOH a 5% os que apresentaram os 

maiores valores de resistência mecânica.  O módulo de elasticidade das 

fibras tratadas com peróxido de hidrogênio e com NaOH aumentou após 

os tratamentos. 

 Os resultados obtidos nos ensaios mecânicos de tração de compósitos 

reforçados com fibras mostraram um acréscimo de resistência à tração 

após modificação química, sendo observado o melhor resultado após 
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tratamento com peróxido de hidrogênio, justificado pela melhor interação 

com a matriz polimérica. 

 Nos ensaios de flexão, os compósitos reforçados com fibras após 

tratamentos apresentaram maior módulo elástico em flexão em relação 

aos compósitos com fibras não tratadas. Portanto, os tratamentos 

aplicados melhoraram a transferência de carga entre matriz e fibras em 

relação às fibras não tratadas. 

 Os aspectos por MEV da superfície de fratura de compósitos após 

modificação química indicaram que os compósitos com fibras tratadas com 

NaOH a 5% e FTPH apresentaram melhor adesão interfacial fibra/matriz, 

confirmando os resultados dos ensaios mecânicos. 

 A adição de fibras de folha de carnaúba produziu redução na temperatura 

de transição vítrea da matriz de polihidroxibutirato medida através de 

análise dinâmico-mecânica. Esta redução foi atribuída à absorção de 

solvente e umidade pelas fibras. 

 

Em resumo, de acordo com resultados deste trabalho, o tratamento à base 

de peróxido de hidrogênio mostrou-se como o mais adequado para as fibras de folha 

de carnaúba destinadas a fabricação de compósitos com matriz de 

polihidroxibutirato.  Imagens de MEV da superfície de fratura dos compósitos com 

este tipo de fibra confirmam o molhamento das fibras pela matriz de 

polihidroxibutirato o que foi corroborado pelas propriedades mecânicas superiores 

obtidas em relação aos compósitos com fibras não tratadas ou com quaisquer outros 

tratamentos investigados neste trabalho.  Os resultados de ensaio de tração dos 

compósitos indicaram um acréscimo de resistência à tração após modificação 

química das fibras com peróxido de hidrogênio, mesmo havendo uma pequena 

redução na resistência à tração das fibras tratadas.  Isto confirma uma melhor 

interação entre as fibras e a matriz polimérica. 
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6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

  Utilização do método de Weibull para análise estatística dos dados 

sobre dimensões e propriedades mecânicas da fibra da folha de 

carnaúba; 

  Desenvolver compósitos utilizando reforços com fibras da folha de 

carnaúba na forma de fibras longas ou tecidos; 

  Otimizar o tratamento peróxido de hidrogênio, utilizando-se o 

permanganato de potássio e depois com o anidrido acético; 

  Desenvolver compósitos com fibras da folha de carnaúba moídas; 

  Elaborar compósitos com fibras da folha de carnaúba utilizando outros 

tipos de matrizes, como o poliácido lático. 
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