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Resumo 

 

A busca constante de materiais com um conjunto de propriedades melhoradas fez 

com que as pesquisas sobre compósitos de reforço fibroso fossem impulsionadas. O objetivo 

deste trabalho foi caracterizar química e fisicamente a fibra da casca da semente da Moringa 

oleifera e produzir compósitos de PEAD reforçados com diferentes teores de fibras. Essas 

fibras foram utilizadas in natura e modificadas quimicamente. Posteriormente os compósitos 

foram preparados na proporção de 90% PEAD e 10% fibra, que atuaram como agente de 

reforço. As fibras e os compósitos foram caracterizados por TGA, DSC, MEV, FTIR e 

ensaios mecânicos de resistência à tração. O resultado das análises térmicas mostrou que 

ocorreu uma diminuição da resistência térmica das fibras mercerizadas e que os compósitos 

também apresentaram uma redução da estabilidade térmica. A microscopia eletrônica de 

varredura mostrou que o tratamento de mercerização foi eficiente e também que o processo de 

produção dos compósitos foi eficaz, uma vez que os mesmos não apresentaram espaços 

vazios. A partir das micrografias observou-se que o compósito obtido do PEAD com a fibra 

mercerizada não apresentou boa interface. De acordo as curvas de DSC, a mercerização 

aumentou a cristalinidade das fibras em função da diminuição da hemicelulose e lignina e da 

conversão da celulose Iβ para celulose II. Os resultados do ensaio mecânico mostraram que o 

compósito de PEAD com fibra sem tratamento obteve maior resistência à ruptura e maior 

módulo elástico e que os dois compósitos de PEAD reforçados com a fibra crua e mercerizada 

apresentaram maior porcentual de deformação. A partir das análises supracitadas, foram 

conhecidas as características das fibras utilizadas como reforço e o comportamento dos 

compósitos de PEAD reforçados com 10% da fibra crua e da fibra mercerizada. A partir dos 

resultados obtidos concluiu-se que as fibras das cascas da semente da moringa oleifera 

possuem um grande potencial a ser explorado. Além da importância de se obter um novo 

material, compósitos produzidos com a utilização de fibras de origem vegetal tem uma 

significativa importância para o meio ambiente, pois estes compósitos de PEAD/fibra 

possuirão um tempo de biodegradabilidade inferior comparativamente a materiais de PEAD 

apenas devido à presença das fibras.  
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Abstract 

 

The constant search for materials with a set of improved properties made research on 

fibrous reinforcement composites was boosted. The objective of this work was to characterize 

chemically and physically the seed husk fiber Moringa oleifera and produce and characterize 

composite of HDPE reinforced with different fiber content. These fibers were used in natura 

and chemically modified. Thereafter composites were prepared in a proportion of 90% HDPE 

and 10% fiber, which acted as a a reinforcing agent. Fibers and composites were characterized 

by TGA, DSC, SEM, FTIR and mechanical tensile resistance tests. The result of the thermal 

analysis showed there was a decrease in thermal resistance of mercerized fibers and the 

composites also showed a decrease in thermal stability. From the micrographs it was observed 

that the composite obtained of HDPE with mercerized fiber not provided good interface. 

According DSC curves, the mercerization treatment increased crystallinity of the fibers due to 

the reduction of hemicellulose and lignin and conversion of cellulose Iβ to cellulose II. The 

results of the mechanical tests showed that the composite fiber of HDPE with fiber without 

treatment had higher tensile strength and higher elastic modulus and the two HDPE 

composites reinforced with raw and mercerized fiber had a higher percentage of deformation. 

From the above analysis, the characteristics of fibers used as reinforcement were know and 

the behavior of the composites of HDPE reinforced with 10% of raw fiber and mercerized 

fiber. From the results it was concluded that the fibers of the seed husks of the Moringa 

oleifera have great potential to be explored. In addition to the importance of obtaining a new 

material, composites made with the use of vegetable fibers has significant importance for the 

environment, because these composite of HDPE/fiber will have a lower biodegradation time 

compared to material of HDPE due only the presence of fibers. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

Como resultado do avanço tecnológico das últimas décadas tem-se produzido 

equipamentos com materiais que requerem propriedades que não são encontradas em 

materiais utilizados usualmente, como cerâmicas, ligas metálicas e materiais poliméricos 

convencionais (CALLISTER, 1991). Na área de engenharia aeronáutica, por exemplo, são 

almejados materiais com características como baixa densidade, rigidez, resistência à abrasão, 

ao impacto e à corrosão. Essa é uma combinação de características interessante, afinal 

materiais rígidos tendem a ser relativamente densos, e uma diminuição da resistência ao 

impacto pode ser causada à medida que ocorre um aumento da resistência e da rigidez 

(CALLISTER, 1991). 

Para suprir a necessidade do mercado de se ter propriedades diversas reunidas em um 

mesmo material, materiais chamados de compósito ganham cada vez mais espaço no mercado 

de insumos para indústrias. Trata-se de um material com mais de uma fase, construído por 

uma combinação de materiais que diferem na composição e/ou forma em uma dimensão 

macro escalar, a fim de resultar em um material com propriedades e características 

específicas. Vale ressaltar que entre estes constituintes não ocorre reações químicas, os seus 

constituintes mantêm suas identidades, características e propriedades e passam a exibir uma 

interface entre um e outro, atuando de forma a aumentar as propriedades sinérgicas que não 

são possíveis de se obter com os componentes atuando isoladamente (LI et al., 2000).  

Os materiais compósitos são interessantes e despertam interesse, pois podem 

apresentar algumas vantagens quando comparados com materiais provenientes apenas da 

matriz utilizada na confecção do compósito como, por exemplo: um tempo menor de 

produção, materiais com propriedades intermediárias, porém mais facilmente armazenados 

por longos períodos de tempo quando comparado com os metais. (J.G.POULAKIS et. al, 

1997).  

Além das prerrogativas apresentadas acima, a partir da década de 90, um interesse 

maior foi dado ao descarte de materiais de origem sintética e derivados do petróleo (SILVA, 

2003). Este fato alavancou as pesquisas na área de compósitos, principalmente os compósitos 

de matriz polimérica reforçados com fibra, pois estes são os mais utilizados estruturalmente e 

possuem um tempo de degradação menor se comparados com os supracitados. 



2 

 

No presente trabalho, será feita a produção de compósitos cuja matriz será de 

polietileno (PE), o qual possui temperatura de fusão da ordem de 130 – 135°C, reforçado com 

fibras curtas aleatoriamente orientadas provenientes das cascas da semente oriundas da 

Moringa oleifera (Moringa oleifera Lam). Será feito também um estudo do comportamento 

do compósito frente a um tratamento químico das fibras, comparando o compósito produzido 

a partir das fibras virgens e fibras tratadas. 

Estes estudos terão como base os resultados de ensaios mecânicos, degradação 

térmica e absorção de água que permitirá uma análise e posterior avaliação do compósito 

produzido. 

Além disso, a caracterização das fibras da moringa também é um objetivo deste 

trabalho, abrangendo a caracterização química, degradação térmica, absorção de água e MEV, 

visto que não existe muita informação disponível sobre esta fibra na literatura. A avaliação 

química e térmica da fibra permitirá avaliar de que maneira ela influenciará nos resultados dos 

testes feitos com o compósito formado. 
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Capítulo 2 – Objetivos 

2.1 – Objetivo geral 

Produzir materiais compósitos de matriz polimérica de polietileno de alta densidade 

(PEAD) reforçados com fibras provenientes das cascas da semente da Moringa oleífera lam. 

2.2 – Objetivos específicos 

 Caracterizar química e fisicamente a fibra da casca da semente da Moringa 

oleifera lam. 

 Caracterizar a superfície da fibra modificada por tratamento químico.  

 Avaliar a resistência térmica da fibra e dos compósitos. 

 Avaliar a influência de adição das fibras na morfologia dos compósitos. 

 Avaliar a resistência mecânica do compósito obtido. 
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Capítulo 3 – Revisão bibliográfica 

3.1 - Polímeros 

Substâncias formadas a partir de moléculas ligadas inter e intramolecularmente, 

produzindo outra com alto peso molecular, são chamadas de macromoléculas. As unidades 

ligadas regularmente são chamadas de meros e efetivam ligações químicas do tipo covalente. 

Estas grandes substâncias podem apresentar propriedades químicas e físicas distintas do seu 

mero, e quando isso acontece, são chamadas de polímeros. Os polímeros são caracterizados 

pela sua estrutura química, tamanho, pelo seu peso e pelas interações moleculares entre os 

monômeros e as cadeias. Os polímeros sintéticos geralmente possuem peso molecular da 

ordem de 10
4
 e 10

6
, sendo muitos deles considerados materiais de engenharia (MANO et al., 

1998). 

Os polímeros podem ser classificados quanto ao seu comportamento quando 

submetidos a variações de temperatura e pressão em três classes: termoplásticos, 

termorrígidos ou borrachas. Cada um destes grupos possui características próprias. Os 

materiais termoplásticos por sua vez possuem propriedades que o permitem amolecer e fluir 

quando submetidos a um incremento de temperatura e pressão, podendo também ser 

chamados de plásticos. No momento em que a temperatura e a pressão voltam ao normal o 

material se solidifica novamente podendo assumir diferentes formas e ainda assim não 

perdendo suas propriedades físico-quimicas. Eles são fusíveis e são exemplos deste tipo de 

material: polietileno (PE), poliestireno (PS), poliamida (Náilon), polipropileno (PP) 

(CANEVAROLO et al., 2002). 

Muitas propriedades físicas são dependentes do comprimento da molécula, isto é, de 

sua massa molecular. Alterações no tamanho da molécula, quando esta é pequena pode 

provocar grandes mudanças nas suas propriedades físicas. Nos polímeros, entretanto, devido 

ao seu alto peso molecular, não ocorre grandes variações em suas propriedades físicas frente a 

pequenas variações na sua massa (CANEVAROLO et al., 2002). 

3.1.1 – Polietileno 

Os polietilenos são um tipo de resina termoplástica, sendo a mais utilizada no 

mundo. Também classificado como commodity, o PE é o polímero de maior utilização 

industrial, apresenta grande resistência a agentes químicos e boa flexibilidade. É utilizado na 

fabricação de recipientes, baldes, sacos, garrafas; em filmes plásticos usados na produção de 
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toalhas, cortinas, brinquedos e no revestimento de materiais elétrico dentre outras 

(FELICIANO, 2007). 

Este polímero pode ser classificado em três famílias, com diferentes estruturas 

moleculares e consequentemente com valores diferentes de densidade e fluidez, por exemplo. 

Sendo estas PEAD (Polietileno de Alta Densidade), o PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) 

e o PEBDL (Polietileno de Baixa Densidade Linear). Neste trabalho será utilizado o PEAD, 

logo será dada maior ênfase a este. 

De acordo com dados da ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química) do 

ano de 2013, o Consumo Aparente Nacional (CAN) do segmento do polietileno cresceu 3,5% 

com relação ao ano anterior. No ano de 2012, o consumo de polietileno foi de 2,319 milhões 

de toneladas. Os segmentos de polipropileno e polietileno responderam por quase 65% do 

CAN do Brasil (Anuário ABIQUIM, 2013). 

3.1.2 – Polietileno de alta densidade (PEAD) 

O PEAD é obtido através do processo de polimerização do eteno utilizando as 

técnicas de suspensão em solvente, solução, e fase gasosa, sendo esta última a de tecnologia 

mais moderna. 

O polietileno de alta densidade é produzido, principalmente pelo processo Phillips, 

que consiste no uso de um catalisador à base de óxido de cromo suportado em sílica ou 

alumina (COUTINHO et al., 2003). Nele a polimerização acontece a baixas pressões, em 

torno de 50atm, e temperaturas brandas (inferiores à 100°C). Comparado com o polietileno 

obtido com catalisadores Ziegler-Natta, o produto obtido por este processo é menos 

ramificado e por isso tem maior densidade e uma cristalinidade mais alta (HENGLEIN,1977).  

O polietileno linear (PEAD) é altamente cristalino (acima de 90% de região 

cristalina), pois apresenta um baixo teor de ramificações caracteriza-se pela presença de 

menos de uma cadeia lateral para 200 átomos de carbono na cadeia principal, como é 

ilustrado na Figura 3.1. Sua temperatura de fusão cristalina é aproximadamente 132 °C e sua 

densidade está entre 0,95 e 0,97 g/cm³. O peso molecular numérico médio fica na faixa de 

50.000 a 250.000 (COUTINHO et al., 2003)  
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Figura 3. 1. Representações esquemáticas do PEAD. (COUTINHO et al., 2003) 

 

As características mecânicas e elétricas do polietileno de alta densidade são 

apresentadas na Tabela 3.1. Enquanto as propriedades elétricas são pouco afetadas pela 

densidade e pelo peso molecular do polímero, as propriedades mecânicas sofrem uma forte 

influência do peso molecular, do teor de ramificações, da estrutura morfológica e da 

orientação (MILES et al., 1965).  

Tabela 3. 1. Propriedades térmicas, físicas, elétricas e mecânicas do PEAD (DOAK, 1986). 

Propriedades Altamente linear Baixo grau de ramificação 

Densidade, g/cm
3 

0,962 – 0,968 0,950 – 0,960 

Índice de refração 1,54 1,53 

Temperatura de fusão, °C 128 – 135 125 – 132 

Temperatura de fragilidade -140 – -70 -140 – -70 

Condutividade térmica, W/(mK) 0,46 – 0,52 0,42 – 0,44 

Calor de combustão, KJ/g 46,0 46,0 

Constante dielétrica à 1MHz 2,3 – 2,4 2,2 – 2,4 

Resistividade superficial,  10
15 

10
15

 

Resistividade volumétrica, m 1017 – 1018 1017 – 1018 

Resistência dielétrica, KV/mm 45 – 55 45 – 55 

Ponto de escoamento, MPa 28 – 40 25 – 35 

Módulo de tração, MPa 900 – 1200 800 – 900 

Resistência à tração, MPa 25 – 45 20 – 40 

Alongamento, %   

     No ponto de escoamento 5 – 8 10 – 12 

     No ponto de ruptura 50 – 900 50 – 1200 

Dureza   

     Brinell, MPa 60 – 70 50 – 60 

Resistência ao cisalhamento, MPa 20 – 38 20 - 36 
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Em geral, o polietileno de alta densidade, exibe baixa reatividade química, em 

virtude do seu baixo índice de ramificação, o que proporciona poucas regiões reativas. As 

duplas ligações finais e as ligações C-H terciárias em ramificações compõem as regiões mais 

reativas do polímero. O PEAD é estável em soluções alcalinas de qualquer concentração e em 

soluções salinas, independente do pH, incluindo agentes oxidantes como KMnO4 e K2Cr2O7; 

também não reage com ácidos orgânicos, e alguns inorgânicos (HCl ou HF). Soluções 

concentradas de H2SO4 (> 70%) sob elevadas temperaturas reagem vagarosamente com 

PEAD, produzindo sulfoderivados (COUTINHO et al., 2003). 

3.2 – Fibras naturais 

As fibras naturais podem ser de origem animal (lã, seda) ou vegetal (sisal, juta, 

cânhamo e curauá). Desde o início do século 21 estas fibras têm sido utilizadas para substituir 

as fibras sintéticas (fibra de vidro, aramida, fibras de carbono) como agentes de reforço em 

compósitos de matriz polimérica. Muitos pesquisadores destacam como vantagens de 

substituir as fibras sintéticas por fibras lignocelulósicas, o fato de terem boas propriedades 

como isolante térmico, baixa densidade, biodegradabilidade e melhores propriedades 

mecânicas específicas. Além disso, as fibras naturais são menos abrasivas aos equipamentos 

de processamento do que as fibras de vidro e outras fibras sintéticas (GUTIÉRREZ et al, 

2012) (ROWELL et al., 2000).  

As fibras naturais, em geral, são caracterizadas principalmente pela sua flexibilidade, 

baixa densidade, espessura, e uma elevada relação entre o comprimento e a espessura 

(FANGUEIRO, 2011). 

As fibras são compostas por moléculas que podem ter natureza orgânica ou 

inorgânica e estas são normalmente ligadas, podendo ser macromoléculas ou polímeros. A 

organização estrutural destas moléculas pode resultar em regiões amorfas, ou altamente 

cristalinas, definindo o comportamento mecânico da fibra (FANGUEIRO, 2011).   

De acordo com Silva (2003) a composição das fibras naturais é basicamente celulose, 

polioses (hemicelulose), lignina e, em baixas concentrações, graxas, pectina, solúveis em água 

e inorgânicos. Esta pode ser considerada um compósito de fibrilas de celulose ocas que são 

mantidas unidas por uma matriz de lignina, hemicelulose e em alguns casos pectina, 

constituindo uma parede espessa onde as microfibrilas formam uma espiral ao longo do eixo 

da fibra, com um lumen no centro. A quantidade percentual desses constituintes varia de uma 
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fibra para outra. Geralmente as fibras contêm 60 – 80% de celulose, 5 – 20% lignina e até 

20% de umidade (SAHEB, 1999). 

A Figura 3.2 apresenta a estrutura de uma fibra vegetal e nela pode ser observada que 

a parede celular não é uma membrana homogênea. As quantidades de cada um dos 

componentes varia de acordo com a planta, região de cultivo, tipo de solo e condições 

climáticas (SILVA, 2003).   

Estas microfibrilas possuem um diâmetro tipicamente da ordem de 10-30 nm e são 

compostas com 30-100 moléculas de celulose em uma conformação de cadeia estendida, 

proporcionando força mecânica à fibra. A fase amorfa da matriz em uma parede celular é 

complexa e consiste, como supracitado, de hemicelulose, lignina e pectina em alguns casos. 

As moléculas de hemicelulose são ligadas à celulose por ligações de hidrogênio e agem como 

uma matriz de cimentação entre as fibrilas de celulose, formando uma rede de celulose-

hemicelulose, conhecida como holocelulose, que é considerado o componente estrutural 

principal de uma fibra. A rede hidrofóbica de lignina afeta as propriedades da outra rede de 

modo que ela atua como agente de acoplamento, aumentando a rigidez do compósito 

celulose/hemicelulose (JOHN et al, 2008).   

 

 

Figura 3. 2. Estrutura de uma fibra (RONG et al., 2001). 

 

A combinação de celulose e hemicelulose (holocelulose) geralmente representa 65-

70% da massa seca da planta. Estes polímeros são feitos de açúcares simples, principalmente, 

D-glicose, D-manose, D-galactose, D-xilose, D-arabinose, D-ácido glucurônico, e pequenas 

quantidades de outros açúcares como L-ramnose e D-frutose (ROWELL, R. M., 2000). 
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A celulose é o polímero natural mais abundante em todo mundo. Estima-se que 830 

milhões de toneladas de celulose são produzidas cada ano através da fotossíntese. Se em 

média  (base em massa seca) a planta contém 40% de celulose, o recurso natural seria de 

aproximadamente 200 milhões de toneladas seca. Este valor pode ser comparado com o valor 

estimado da reserva mundial de petróleo e gás natural que é de 225 x 10
9
 tons (ROWELL et 

al, 2000).  

O tipo de fibra natural faz com que o grau de polimerização da cadeia polimérica 

sofra algumas variações, e isso pode influenciar nas propriedades mecânicas das fibras. Na     

Figura 3.3, a unidade repetitiva da celulose, a celobiose, é mostrada, e observa-se que os 

grupos funcionais –CH2OH e –OH, e também as ligações glicosídicas, estão em um plano 

periférico em relação aos planos principais dos anéis (RAZERA, 2006). 

 

 

Figura 3. 3. Estrutura da celobiose (RAZERA, 2006). 

 

As moléculas de celulose orientam-se aleatoriamente e tendem a se ligar intra e 

intermolecularmente, e a medida que a densidade de empacotamento aumenta, regiões 

cristalinas são formadas. A maioria das plantas derivadas da celulose são altamente cristalinas 

e podem conter até 80% de regiões cristalinas. A porção restante possui uma baixa densidade 

de empacotamento e é citada como celulose amorfa (ROWELL et al, 2000). 

A hemicelulose atua como a matriz suporte para a celulose, propiciando a 

flexibilidade das fibras. Enquanto a celulose é composta basicamente pela D-glicose, a 

hemicelulose é composta por diferentes açúcares com cadeias de 5 e 6-carbonos. Além disso, 

a hemicelulose possui baixa massa molecular e cadeia ramificada, que dá origem a sua 

natureza não cristalina, ao contrário das cadeias celulósicas. Hemicelulose é muito hidrofílica, 

solúvel em bases, e facilmente hidrolizada em ácidos. O seu grau de polimerização é de 10 a 

100 vezes menor que o da celulose (RAZERA, 2006) (JOHN et al, 2008). 
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Uma fração da hemicelulose é composta por pentoses. Os polímeros que contem 

estes tipos de açúcar com cinco carbonos são chamados de pentosanas. A identificação desta 

fração em uma massa vegetal tem sido importante para indicar seu potencial de utilização 

frente à substâncias químicas da classe dos furanos (ROWELL et al, 2000).   

As ligninas são amorfas, altamente complexas, aromáticas e possuem unidades 

poliméricas de fenilpropano. As ligninas podem ser classificadas de diversas maneiras, 

corriqueiramente ela é dividida de acordo com seus elementos estruturais. Todas as ligninas 

vegetais consistem principalmente de três blocos básicos, guaiacila, siringila e p-hidroxifenila 

apresentados na Figura 3.4. Estes são distribuídos em diferentes teores além de outras 

unidades aromáticas que existem em diferentes tipos de plantas. Existe uma grande variação 

de estruturas de acordo com as diferentes espécies de plantas (ROWELL et al, 2000).   

   

 

Figura 3. 4. Blocos básicos da lignina (ROWELL et al, 2000).   

 

A função da lignina nas plantas é de agente incrustante na matriz 

celulose/hemicelulose. Ela é muitas vezes referida como o adesivo da parede celular vegetal. 

Tanto a lignina como os extrativos nas plantas reduzem a digestibilidade de gramíneas para 

animais (SAHEB, 1999). 

As ligninas também podem estar associadas com as hemiceluloses formando, em 

alguns casos, complexos lignina-carbohidratos que são resistentes a hidrólise mesmo em 

condições de produção de pasta (ROWELL et al, 2000). Na Tabela 3.2, é apresentada a 

composição química de algumas fibras vegetais mais conhecidas. A fibra da palha de trigo e 

de coco têm origem parecidas com a fibra em estudo, pois ambas protegem o fruto, logo são 

esperados valores parecidos de composição destas fibras com a fibra da moringa oleifera. 
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Tabela 3. 2. Composição química de algumas fibras vegetais. (JOHN et al, 2008) 

 celulose(%) hemicelulose(%) lignina(%) ceras(%) 

Côco 32-43 0,15-0,25 40-45 - 

Algodão 85-90 5,7 - 0,6 

Cânhamo 68 15 10 0,8 

Curauá 73,6 9,9 7,5 - 

Juta 61-71 14-20 12-13 0,5 

Sisal 65 12 9,9 2 

Palha de trigo 38-45 15-31 12-20 - 

 

3.2.1 Modificações químicas nas fibras naturais 

As fibras naturais são incompatíveis com as matrizes poliméricas hidrofóbicas e 

possuem a tendência de formar agregados. Para minimizar este problema de 

incompatibilidade são feitas modificações químicas na superfície das fibras, na tentativa de 

torná-las mais hidrofóbicas, melhorando a adesão fibra-matriz polimérica. 

As modificações químicas utilizam agentes químicos para modificar a superfície das 

fibras ou fibras inteiras. Elas podem modificar a estrutura das fibras ou introduzir novos 

grupos funcionais hidrofóbicos na superfície da fibra vegetal a fim de reduzir a hidrofilicidade 

da fibra. A modificação pode ser classificada em cinco métodos: mercerização, oxidação, 

reticulação, graftização e tratamento com agentes de acoplamento, como é mostrado na Figura 

3.5 (DAI et a.l, 2014). 

Em geral usa-se a modificação química das fibras para correção e melhoramento das 

condições de adesão entre a fibra e a matriz, ou ainda este procedimento pode ser utilizado 

para corrigir deficiências superficiais ou alterar suas características (ESMERALDO, 2006). 
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Figura 3. 5. Principais tratamentos químicos e mecanismos de modificação de fibras naturais (DAI et a.l, 2014). 

 

A mercerização é um método antigo de modificação de fibras lignocelulosicas 

através de tratamento alcalino. Este processo foi idealizado por John Mercer em 1844 na 

Inglaterra. Este tratamento causa o inchamento da fibra. Depois do contato com a solução 

alcalina a fibra passa por um processo de lavagem e depois de secagem, nesta etapa cerca de 

25% das ligações de hidrogênio se rompem e se reorganizam de modo que a fibra mercerizada 

apresenta:  

 Um diâmetro menor devido à microfibrilação causada no processo, levando-a a ter 

uma razão de aspecto maior e consequentemente aumentando a área de contato; 

 Aumento na densidade devido ao colapso da estrutura celular; 

 Mudança da celulose I para celulose II. 
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De acordo com Klemm et al. (2005) ao submeter fibras vegetais ao tratamento 

alcalino, a celulose I pode ser modificada para celulose II, que possui um grau de 

cristalinidade maior. Suas estruturas são apresentadas na Figura 3.6. O melhor resultado de 

mudança de estrutura da celulose só é possível se o tratamento atender a condições específicas 

de concentração, agitação e temperatura, pois assim a estrutura da celulose I se expande e 

depois suas cadeias se rearranjam, convertendo-a em celulose II, termicamente mais estável. 

Ainda este processo não é bem compreendido, logo estipular precisamente estas condições 

ainda não é possível.  

 

Figura 3. 6. Estrutura cristalina da celulose Iβ e celulose II: (a) projeção da célula unitária ao do plano a-b; (b) 

projeção da célula unitária paralela ao (100) plano estrutural (celulose I) e ao (010) plano estrutural (celulose II). 

Adaptado de Klemm et al, 2005. 

Estas mudanças podem levar a um melhoramento da resistência da fibra, produzindo 

compósitos melhores (DAI et a.l, 2014). 

Os principais mecanismos de reforço resultantes da mercerização são provenientes 

da degradação parcial da hemicelulose, lignina e dos componentes amorfos. Além disso, 

modifica quimicamente as fibras ativando as hidroxilas da celulose transformando-as em 

alcóxidos. A partir do tratamento também é aumentada a acessibilidade dos reagentes e da 

matriz à fibra (LUZ, 2008) (LEÃO, 2012). 
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3.3 Moringa oleifera 

De acordo com Bezerra et al. a Moringa oleifera é uma árvore da família 

Moringaceae, da ordem Papaverales, de gênero único, com quatorze espécies. É uma planta 

nativa das trilhas Agra e Oudh, em Uttar Pradesh, no sub-Himalaia, noroeste da Índia. 

A árvore pode se adaptar tanto no clima árido como no semiúmido, em altitudes 

inferiores a 2000m. Seu desenvolvimento é ideal em temperaturas na faixa de 24-30°C, e não 

suporta temperaturas baixas. As árvores da Moringa oleifera podem atingir 12 metros de 

altura e podem chegar a 4,0m no primeiro ano. Em condições ideais, pode produzir de 50 a 70 

kg de frutos em um ano. Sua disseminação pode ser feita através de sementes, mudas ou 

estacas, e desde que não seja solo encharcado, ela se desenvolve em qualquer tipo de solo 

(GERDES, 1996). 

É considerada uma árvore de porte médio, como mostra a Figura 3.7. É conhecida no 

Brasil como lírio branco e quiabo-de-quina (devido ao formato de suas vagens, apresentado 

na Figura 3.8), na Índia, como Sajina e Shexta, e nos Estados Unidos como Horse-radish-tree 

(GERDES, 1996). 

 

 

Figura 3. 7. Árvore da Moringa oleífera. (LÉDO, 2008) 
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Diferentes partes da planta (Figura 3.9) são usadas na medicina natural. A ação de 

suas sementes como coagulante de águas turvas apresenta efeitos simultâneos de tratamento 

químico e biológico, produz uma quantidade reduzida de lodo e é mais econômica eliminando 

a aquisição de reagentes químicos (SANCHEZ et al., 2003; GUEDES, 2004).  

Atualmente, a cultura da moringa vem sendo difundida em todo o semi-árido 

nordestino, devido a sua utilização no tratamento de água para uso doméstico. O interesse 

pelo estudo de coagulantes naturais para clarificar água não é uma idéia nova, trabalhos neste 

segmento são desenvolvidos com resultados motivadores (GUEDES, 2004). As sementes 

(Figura 3.9(d)) da Moringa oleifera são uma alternativa viável de agente coagulante em 

substituição aos sais de alumínio, que são utilizados no tratamento de água em todo o mundo. 

Comparada com o alumínio, as sementes da Moringa oleifera não alteram significativamente 

o pH e a alcalinidade da água após o tratamento e não causam problemas de corrosão 

(GUEDES, 2004).  

 

 

Figura 3. 8. Vagem com sementes da planta. 

 (Fonte: www.moringa.net) 
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Figura 3. 9. (a) Frutos da planta; (b) Folhas da planta; (c) Flores da planta; (d) Sementes da planta. 

(Fonte: http://murall.com.br/beneficios-folhas-de-moringa-para-saude/) 

 

Em seu trabalho Santana et al. (2013) produziu farinha utilizando a raiz da moringa, 

com o objetivo de utiliza-la na incorporação de formulações alimentícias. Após a 

caracterização desta farinha, foi concluído pelos autores que a mesma possui valores de 

umidade, cinzas, proteína, lipídeos, carboidratos e teor energético, muito parecidos com os 

valores da farinha de batata e mandioca, tornando assim a farinha da raiz da moringa uma 

opção muito promissora na indústria alimentícia. 

A fim de substituir os conservantes sintéticos utilizados na produção de emulsões 

cosméticas, Zampero et al. (2013) utilizou um extrativo aquoso proveniente das flores da 

moringa oleifera. Em sua pesquisa foi confrontada a ação conservante deste extrativo contra 

uma mistura de conservantes usualmente utilizadas no processo de fabricação de cosméticos. 

Seus resultados indicaram que o extrato aquoso da flor da moringa oleifera foi ativo na 

inibição do pseudômonas aeruginosa, comparado com os outros conservantes. 

http://murall.com.br/beneficios-folhas-de-moringa-para-saude/
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Nos estudos realizados por Lopes et al. (2013) foram feitas as caracterizações do 

óleo e da biomassa da semente após a extração. O rendimento da extração de óleo foi de 23%, 

sendo encontrado na literatura valores de até 40%. A caracterização indicou que o óleo da 

moringa pode ser utilizado na fabricação de sabão, cosméticos, fármacos, aditivos, 

lubrificantes, produtos alimentícios e biodiesel, sendo este último destacado devido aos 

valores de acidez, índice de saponificação e composição de ácidos graxos muito favoráveis 

para a sua produção. Já a biomassa proveniente da extração apresentou valores consideráveis 

de carboidratos, proteínas e lipídeos, podendo então ser utilizada na produção de ração 

animal. Os valores de poder calorífico superior também foram elevados sugerindo a utilização 

desta biomassa como combustível. 

3.4 Compósitos 

Um compósito é uma mistura de dois ou mais constituintes ou fases distintas. Além 

disso, outros três pontos devem ser avaliados, antes de denominar um material de compósito. 

Primeiramente ambos os componentes devem estar presentes em quantidades suficientes para 

provocar uma mudança nas propriedades do compósito produzido. Em segundo, os 

constituintes devem ter propriedades distintas e diferentes, e o compósito também deve 

apresentar propriedades distintas e diferentes dos constituintes. Em terceiro, o compósito 

sintético é produzido através da mistura deliberada e de diferentes combinações dos 

constituintes (MATTHEWS et. al, 2000). 

O compósito tem duas fases químicas distintas numa escala microscópica, que são 

separadas por uma interface bem definida. O constituinte contínuo e que geralmente, mas nem 

sempre, está presente em maior quantidade é denominado matriz. Geralmente ocorre das 

propriedades da matriz serem melhoradas ao se incorporar o constituinte para produzir o 

compósito. As matrizes podem ser de cerâmica, metal ou polímeros, sendo que cada um 

destes materiais possuem características bem peculiares. Devido a sua importância econômica 

e facilidade de processamento, são utilizados os compósitos de matriz polimérica em maior 

quantidade (MATTHEWS et. al, 2000). 

De acordo com Matthews et al., o segundo constituinte é conhecido como fase de 

reforço, fase dispersa, agente de reforço ou reforço, e é responsável por aumentar ou 

fortalecer as propriedades mecânicas da matriz. As propriedades do compósito são uma 

função das propriedades das fases constituintes, das suas quantidades relativas e da geometria 

da fase dispersa.  
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Além da fase matriz e da fase de reforço, leva-se em conta também os vazios. Uma 

porcentagem v/v maior que 1% de vazios, particularmente para compósitos poliméricos, é 

indesejado, pois diminui o desempenho mecânico dos materiais (NETO e PARDINI, 2006). 

Ao se referir à geometria da fase dispersa, faz-se menção à forma, tamanho, 

distribuição e orientação das partículas, como apresentado na Figura 3.10 (CALLISTER, 

1991). 

Compósitos para aplicações estruturais geralmente utilizam fibras, sintéticas ou 

naturais, como agentes de reforçamento. As fibras podem ser contínuas ou descontínuas, 

alinhadas ou com distribuição aleatória, uni ou bidirecionais, podendo ser obtidas em uma 

variedade de formas, como mantas e pré-formas têxteis de diferentes arquiteturas (NETO e 

PARDINI, 2006). 

 

Figura 3. 10. . Representações esquemáticas das várias características geométricas e espaciais de partículas da fase 

dispersa que podem influenciar as propriedades de compósitos: (a) concentração, (b) tamanho, (c) forma, (d) 

distribuição, e (e) orientação. (CALLISTER, 1991). 

 

Pode ser feita então uma classificação dos compósitos, de acordo com o tipo de 

reforço, como é apresentado na Figura 3.11. Tendo em vista o escopo deste trabalho, será 

dado foco aos compósitos reforçados por fibras descontínuas aleatoriamente orientadas. 
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Figura 3. 11. Esquema de classificação para vários tipos de compósitos. (CALLISTER, 1991). 

 

3.4.1 Compósitos poliméricos reforçados por fibras 

Tecnologicamente, os compósitos mais importantes são aqueles nos quais a fase 

dispersa está sob a forma de uma fibra. Os objetivos de se produzir compósitos reforçados 

com fibra incluem obter alta resistência mecânica e/ou rigidez comparadas a outros materiais, 

para uma mesma base em peso (CALLISTER, 1991). Essas características estão expressas em 

termos dos parâmetros de resistência mecânica, que é a relação de resistência mecânica para 

massa específica, e módulo específico que é a relação entre módulo de elasticidade para 

massa específica. Compósitos reforçados com fibra, cuja resistência mecânica e módulo são 

excepcionalmente altos, têm sido produzidos utilizando fibras e matrizes de baixas 

densidades, como exemplo, a fibra de vidro tem sido trocada por fibra natural em compósitos 

utilizados na indústria automobilística (ZAH et al, 2007). Neste mesmo segmento da indústria 

a utilização de compósitos com matriz de resina epóxi reforçada com 66% (v/v) de fibra de 

cânhamo tem substituído o polímero ABS (BOUSTED, 1999). 

A utilização de compósitos poliméricos com reforço de fibra vegetal proporciona 

uma série de vantagens como baixa abrasividade, densidades menores, diferentes maneiras de 

reforço resultando em maiores valores de rigidez do material, propriedades altamente 

específicas, mais facilmente recicláveis e permitem que o material não quebre quando 

processados além da sua curvatura inicial. Do ponto de vista econômico, social e ambiental 

também podem ser destacadas muitas vantagens, como geração de empregos, fazendas de 

produção não alimentícia, baixo custo, baixo consumo de energia, biodegradabilidade, além 

Compósitos 
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da existência de uma grande variedade de fibras disponíveis com propriedades distintas que 

atualmente são desprezadas (SANADI et al., 1997).  

As características químicas e mecânicas da interface entre a fibra e a matriz são 

muito importantes na determinação das propriedades do compósito. A força da ligação 

interfacial tem que ser suficientemente forte para transferir uma carga aplicada na matriz para 

a fibra, isso se o compósito for projetado para ser mais forte que a matriz sem o reforço. Por 

outro lado, se o foco é a dureza do compósito, a interface não precisa ser tão eficiente 

permitindo que mecanismos de endurecimento, como a descolagem, possam atuar 

(MATTHEWS et. al, 2000). Sob a aplicação de uma tensão horizontal, a ligação fibra-matriz 

cessa nas pontas das fibras, fornecendo um modelo de deformação da matriz como o 

mostrado esquematicamente na Figura 3.12, não existindo transmissão de carga entre a matriz 

e a extremidade de cada fibra. 

 

Figura 3. 12. Modelo de deformação na matriz circundante a uma fibra que está sujeita a uma tensão de tração 

aplicada. (CALLISTER, 1991) 

                                                                     

Este tipo de material apresenta alta resistência e rigidez na direção das fibras, porém, 

um baixo desempenho na direção transversal às mesmas, e neste caso a resistência e a rigidez 

são controladas pelas propriedades da matriz. Para carregamentos biaxiais são geralmente 

utilizados compósitos laminados, formados pela união de várias lâminas com diferentes 

orientações. O desempenho destes materiais depende do tipo de fibra e matriz, volume de 

fibras e sequência de empilhamento das lâminas. Os fundamentos da teoria de laminados já 

estão bem compreendidos e estabelecidos (HYER, 1998). 

Embora possuam propriedades inferiores quando comparados aos compósitos com 

fibras contínuas, os compósitos com fibras descontínuas oferecem maior facilidade de 

processamento a um menor custo. Nos compósitos com fibras descontínuas o carregamento 
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da fibra é em função de seu comprimento e geralmente segue a distribuição de Weibull. Os 

extremos das fibras são geralmente pontos concentradores de tensões, que induzem tensões 

cisalhantes na interface. As propriedades mecânicas variam consideravelmente de acordo com 

a mudança na distribuição de orientação das fibras.  

De acordo com Callister (1991), o arranjo ou orientação das fibras entre si, a 

concentração da fibra e a distribuição da fibra têm uma significativa influência sobre a 

resistência mecânica e outras propriedades de compósitos reforçados por fibra. Com relação à 

orientação, dois extremos são possíveis: (1) um alinhamento paralelo ao eixo longitudinal das 

fibras numa única direção, e (2) um alinhamento totalmente randômico. Fibras contínuas 

estão normalmente alinhadas (Figura 3.13 (a)), enquanto que fibras descontínuas podem ser 

alinhadas (Figura 3.13 (b)), aleatoriamente orientadas (Figura 3.13 (c)), ou parcialmente 

orientadas, que seria uma junção de comportamentos. Melhores propriedades globais de 

compósito são obtidas quando a distribuição da fibra é uniforme. 

 

 

Figura 3. 13. Representação esquemática de compósitos reforçados por fibras (a) contínua e alinhada, (b) descontínua 

e alinhada e (c) descontínua e aleatoriamente orientada. (CALLISTER, 1991) 

 

A fase matriz é crucial para a produção de um compósito polimérico, pois 

geralmente ocorre o melhoramento de suas propriedades, logo suas características são 

fundamentais. Os termoplásticos apresentam algumas vantagens sobre os termorrígidos, uma 

delas é que o compósito de matriz termoplástica tem menor custo de produção. Outra 
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vantagem é a flexibilidade e a facilidade de moldar peças mais complexas. De acordo com 

Saheb e Jog (1999), os materiais termoplásticos mais estudados são o polietileno (PE), 

polipropileno (PP), poliestireno (PS) e o poli(cloreto de vinila) (PVC). Estes são utilizados em 

compósitos com fibras naturais principalmente porque a temperatura de processamento é 

restrita à temperatura de 200°C, evitando assim a degradação térmica das fibras naturais. A 

partir desta temperatura pode ocorrer a liberação de voláteis e assim o comprometimento das 

características finais do compósito. Outro ponto limitante é capacidade de absorção de água 

que as fibras possuem e, devido a esta característica, a fibra pode dilatar causando 

instabilidade dimensional no compósito. Este problema pode ser minimizado através do 

melhoramento das ligações que ocorrem entre a fibra e o polímero, para isso realiza-se 

tratamentos químicos na fibra (SANADI et al., 1997). É importante analisar também a 

dispersão das fibras na matriz, para que as mesmas não formem aglomerados e assim 

provoquem um reforço ineficiente (SAHEB, 1999). 

O processamento de compósitos termoplásticos com fibras naturais envolve a 

extrusão dos materiais na temperatura de fusão seguida de operações de moldagem como 

moldagem por injeção ou termoformagem. Além das interações fibra-fibra e fibra-matriz, da 

distribuição da fibra na fase contínua e do tamanho da fibra, as propriedades dos compósitos 

também são influenciadas pelos parâmetros de processamento. Em um estudo realizado por 

Takase e Shiraishi (1989), foi observado que a resistência à tração varia não-linearmente com 

a frequência de extrusão, sendo a frequência diferente para quantidades de fibras distintas, 

com a temperatura de mistura, e tempo, indicando que o tamanho da fibra e sua distribuição 

devem ser otimizadas de modo a serem obtidas propriedades superiores. 

Dánadi et al. (2006) estudaram as propriedades mecânicas dos compósitos de 

polipropileno (PP) reforçado com pó de madeira e adição de polipropileno grafitizado com 

anidrido maleico (PPMA) para aumentar a aderência na interface. Os autores relataram que a 

rigidez do compósito aumentou com o aumento do teor de pó de madeira e que o alcance do 

efeito de reforço é independente da quantidade de PPMA, uma vez que o módulo de rigidez 

sofreu pequenas variações quando as interações interfaciais mudaram com o PPMA. 

Choudhury et al. (2008) estudaram o efeito de reforço das fibras de sisal em 

polietileno de alta densidade, e a sua influência sobre a cinética da cristalização e a 

morfologia do polímero. Observou-se que a temperatura de transição vítrea (Tg) do 

compósito PEAD/fibra foi inferior a Tg do PEAD puro. Este comportamento é resultado da 

nucleação das fibras presentes no compósito, que reduz o tempo necessário para a 
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cristalização. Eles relataram também, que as propriedades mecânicas aumentaram com a 

concentração da fibra. Os compósitos com 20% em peso da fibra apresentaram um aumento 

da resistência à tração e do módulo de elasticidade em relação ao polímero puro. 

Normalmente, quando é desejada aleatoriedade do reforço fibroso, fibras curtas e 

descontínuas são usadas; o reforço desse tipo é mostrado esquematicamente na Figura 3.13(c). 

Compósitos com reforço aleatoriamente orientado tendem a apresentar um 

comportamento intermediário quando submetidos a solicitações mecânicas. Devido à 

irregularidade na distribuição, este tipo de compósito, possui fibras que respondem tanto a 

tensões longitudinais, como a tensões transversais, no entanto com quantidades menores de 

fibras para cada tipo de solicitação (NETO e PARDINI, 2006). 

Em seu trabalho Scopel et al (2013) realizaram um tratamento bibliométrico, no qual 

eles quantificam os dados da literatura relacionados com o depósito de patentes referentes ao 

uso da fibra de sisal no período de 1960 a 2009, utilizando diversas fontes nacionais e 

internacionais. Foi constatado por eles que 1373 documentos de patentes foram depositados 

neste período, sendo que na década de 2000 – 2009 ocorreu um aumento expressivo na 

quantidade de depósitos sendo quase 800 (SCOPEL et al, 2013). Este resultado indica o 

exponencial aumento do interesse das indústrias na utilização de fibras vegetais. 

De acordo ainda com Scopel et al (2013), são mais de 500 assuntos específicos 

associados aos documentos de patentes, e o tema aplicação do sisal como reforço de 

compósitos plásticos abrange cerca de 22% de todos os documentos. Estes valores 

representam a crescente importância dos compósitos plásticos reforçados com fibras para o 

desenvolvimento e aprimoramento das áreas industriais. 
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Capítulo 4 – Parte experimental 

 

4.1 Caracterização química das fibras vegetais 

Para a caracterização química das fibras obtidas das cascas das sementes de Moringa 

oleifera, primeiramente os materiais lignocelulósicos foram reduzidos a partículas menores 

que 1,0 mm utilizando um liquidificador industrial, e em seguida foram classificados 

utilizando peneiras para a obtenção da fração 40/60 mesh (0,420/0,250 mm), que é a fração 

recomendada segundo as normas TAPPI T 264 cm-97 e TAPPI 257 cm-85 para análise 

química. A partir desta fração, foi efetuado o procedimento padrão de caracterização química 

(GARCIA, 2010) (RAZERA, 2006), discriminado a seguir: 

 Teor de extrativos totais (TAPPI T 204 om-94) 

 Teor de cinzas (TAPPI T 211 om-93) 

 Teor de lignina (TAPPI T 222 om-98) 

 Teor de extrativos totais  

As fibras lignocelulósicas foram acondicionadas em papel de filtro, previamente 

taradas e receberam um pré-tratamento em extrator Soxlet utilizando uma solução de 

cicloexano/etanol (1:1 v/v) por 50 h, para a remoção de extrativos orgânicos. Após a extração, 

as fibras foram suspensas em água a temperatura ambiente por 6h para a remoção dos 

extrativos mais polares solúveis em água e posteriormente secas em estufa até massa 

constante. Após a estabilização das pesagens, foi calculada a diferença das massas antes e 

depois da extração.  

 Teor de cinzas 

Para a determinação do teor de cinzas utilizou-se cadinhos previamente tarados a 

800°C. Foi colocado 1,0 g de amostra no cadinho, aquecendo-se externamente os mesmos 

usando um bico de Bunsen, promovendo a combustão lenta da amostra, até a inexistência de 

chama no interior do cadinho. Em seguida, colocou-se o cadinho na mufla (800°C) por 4 h. 

As amostras calcinadas foram colocadas em dessecador e pesadas até obtenção de massa 

constante. O teor de cinzas foi então calculado de acordo com Eq. 4.1: 
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     Equação 4.1 

   

onde: 

   = massa após a queima 

   = massa antes da queima 

 Teor de lignina 

A pureza das ligninas foi determinada, em triplicata, pelo método de lignina Klason 

(TAPPI T 222 om-98). Este método fundamenta-se na hidrólise ácida dos polissacarídeos e 

consequente separação e determinação gravimétrica da lignina insolúvel em ácido sulfúrico 

(72%). 

I. Teor de lignina Klason insolúvel  

Pesou-se cerca de 1,0 g de amostra livre de extrativos e transferiu-se para um 

almofariz com 15mL de ácido sulfúrico 72%. Esta mistura foi cuidadosamente macerada e 

deixada para reagir por 24 horas a fim de ser obtido o máximo de desfibramento e obter maior 

eficiência da hidrólise ácida. Em seguida transferiu-se a mistura para um balão volumétrico de 

1 litro, completou-se o volume até 560 mL com água destilada e aqueceu-se a mistura sob 

refluxo por 4 horas. Na sequência, filtrou-se a lignina insolúvel em um funil de vidro 

sinterizado n° 3 (previamente tarado). O filtrado foi separado e posteriormente foi realizada a 

quantificação da lignina solúvel através da técnica de espectroscopia na região do UV. O funil 

com a fibra foram secos em estufa à 103  2 por 24 horas. Resfriou-se em dessecador e pesou-

se até atingir massa constante. A quantificação foi feita de acordo com Eq. 4.2. 

 
                     

  

  
     Equação 4.2 

  

sendo: 

Teor de lignina (%): teor percentual de lignina insolúvel (% em massa) 

  : massa de lignina Klason insolúvel 

  : massa da amostra livre de extrativos  
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II. Teor de lignina Klason solúvel 

O filtrado obtido foi analisado através de espectroscopia na região do ultravioleta 

(UV), sendo avaliadas as absorbâncias nos comprimentos de onda de 280 e 215 nm. 

As concentrações de lignina em g/L nas amostras diluídas foram calculadas pela      

Eq. 4.3. 

 

     
                 

   
 Equação 4.3 

  

Na Eq. 4.3 Ls é a concentração (g.L
-1

) de lignina solúvel na amostra, A215 e A280 são 

os valores obtidos para as absorvâncias nos comprimentos de onda de 215 e 280nm, 

respectivamente.  

Os produtos resultantes da degradação da celulose e polioses presentes na solução 

podem também absorver nesta região do espectro. A Eq. 4.3 considera a relação entre os 

valores de absortividade destes produtos e os de lignina, conforme as equações 4.4 e 4.5 

(BALOGH, 1993).  

 

Onde: CD = concentração dos carboidratos em g L
-1

  

         CL = concentração de lignina solúvel em g L
-1

 

O valor de lignina total foi calculado somando os valores de lignina Klason insolúvel 

e lignina Klason solúvel, obtidos respectivamente nos procedimentos I e II. 

4.2 Tratamento alcalino (mercerização) 

As fibras foram processadas e foi recolhida a fração retida na peneira #24 Mesh. Esta 

fração foi escolhida baseada na similaridade com o trabalho de Sá Filho (2013) e pelos 

resultados apresentados pelo mesmo. Depois de terem sido separadas as fibras no tamanho de 

interesse as mesmas foram submergidas em soluções de NaOH de concentrações 2 M; 8 M e 

10 M. Foram pesadas 10 g de fibra e colocadas em um béquer de 250 mL, em seguida foi 

 A280 = 0,68 CD + 18 CL Equação 4.4 

 A215 = 0,15 CD + 70 CL Equação 4.5 
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adicionada a solução de modo a completar o volume de 250 mL. Posteriormente o béquer foi 

colocado em um ultrassom do tipo Ultracleaner 750 da marca Unique por 1h. Após esse 

período, as fibras foram filtradas e lavadas abundantemente com água destilada, a fim de se 

retirar todo hidróxido de sódio residual. Na sequência foram levadas para a estufa por 24h em 

temperatura de 100° +/- 3°C. As fibras tratadas foram submetidas a FTIR para avaliar as 

mudanças na estrutura das fibras e assim definir a concentração de NaOH que produziu 

melhores resultados. 

 

4.3 Determinação da massa específica 

Para a determinação da massa específica da fibra, foi utilizada uma metodologia 

sugerida por Izquierdo, 2011: 

Inicialmente uma quantidade de fibra foi pesada e acondicionada dentro de um 

béquer de 50 mL, depois se adicionou água até que toda fibra ficasse submersa, tampou-se a 

mistura e então a mesma foi conservada assim por um período de 24 horas. Após este tempo a 

fibra foi transferida para uma placa de Petri e deixada para secar em temperatura ambiente, 

sendo posteriormente, pesada e adquirindo assim a massa saturada      ). Em seguida a fibra 

foi colocada numa proveta de 50 mL com um volume inicial (    de 30 mL de água de modo 

que o volume da água mais a fibra, ou seja, o volume final      foi de 32 mL. Por fim a 

solução da proveta foi levada à estufa e colocada para secar a 60°C até a obtenção de massa 

constante, adquirindo assim o valor da massa seca        .     

Segundo a Equação 4.6 abaixo, sugerida por Izquierdo, 2011, a massa específica real 

obedece à relação de identidade: 

 

 
             

     

                               
 Equação 4.6 

 

Onde: 

           : Massa específica real da fibra da casca da semente da Moringa.  

    : massa da fibra seca ao ar saturada 

     : massa da fibra seca na estufa durante 24 horas 
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  : volume inicial da proveta com água destilada 

  : volume final medido na proveta após a inserção da fibra 

     : densidade da água em g/cm
3
 

E a massa específica aparente foi calculada pela Equação 4.7 abaixo sugerida por 

Izquierdo, 2011: 

 

 
             

     

        
 Equação 4.7 

 

           : Massa específica aparente da fibra da casca da semente da Moringa.  

     : massa da fibra seca na estufa durante 24 horas 

  : volume inicial da proveta com água destilada 

  : volume final medido na proveta após a inserção da fibra 

 

4.4 Caracterizações 

4.4.1 Espectrometria na região do Infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

A espectrometria na região do infravermelho com transformada de Fourier baseia-se 

nas frequências vibracionais das ligações químicas, dessa forma os espectros produzidos por 

essa técnica permitem saber quais os tipos de ligações presentes na amostra, bem como 

quantificá-las. Por se tratar de uma técnica de resultados rápidos, tem sido altamente 

empregada em estudos de caracterização quimica. Após o tratamento das fibras com NaOH as 

mesmas foram caracterizadas por FTIR. A análise dos corpos de prova produzidos foi 

realizada em um espectrofotômetro do tipo NICOLET 380 FT-IR/Thermocientific, instalado 

na Escola de Farmácia – CIPHARMA – UFOP. 

4.4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

O microscópio eletrônico de varredura consegue produzir imagens, de natureza 

virtual, que possuem alta resolução e definição da área superficial da amostra. A partir desta 
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análise, permite avaliar a estrutura superficial das amostras, em especial para os compósitos 

de matriz termoplástica com reforço fibroso, permitem verificar a eficiência da interface 

matriz/fibra. As micrografias eletrônicas de varredura das amostras de fibras cruas e 

mercerizadas foram realizadas no Nano Lab. da Escola de Minas – REDEMAT – UFOP. Foi 

utilizado um Microscópio Eletrônico TESCAN VEGA 3 acoplado a Sistema de Microanálises 

Oxford utilizando emissão de campo (SEM). 

4.4.3 Análises térmicas 

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada em equipamento SDT 2960 

Simultaneous DTA-TGA/TA Instruments e a calorimetria diferencial de varredura (DSC) no 

equipamento DSC 2010/TA Instruments no Laboratório de Análises Térmicas 

(DEQUI/ICEB/UFOP). A TGA permite constatar alterações de massa de uma determinada 

amostra a partir de variações térmicas em função do tempo. Neste tipo de análise (TGA) 

define-se uma taxa de aquecimento (5°C/min), uma atmosfera (ar sintético) e então é iniciado 

o aquecimento controlado, e com o uso de um termopar de balanças é possível fazer o 

controle das variações de massa, que podem se referir à decomposição, degradação, 

desidratação e alguns casos de oxidação (ocorre principalmente em atmosfera de ar sintético) 

da amostra. Nesta análise adotou-se como temperatura máxima no aquecimento 700°C em 

função da limitação do equipamento. 

Na análise realizada pelo DSC podem-se obter informações sobre as transições 

térmicas que ocorrem no material, como a temperatura de transição vítrea, a temperatura de 

cristalização, a temperatura de fusão cristalina, além da capacidade calorífica do material. 

Nesta análise adotou-se como temperatura máxima no aquecimento 350°C em função da 

limitação do equipamento e atmosfera de ar sintético. 

 

4.5 Produção do compósito 

Os compósitos foram produzidos pelo processo de termo prensagem para atender as 

especificações de tamanho da norma ASTM D1708-13. Antes de iniciar a termo prensagem o 

polímero foi manipulado para viabilizar a produção dos compósitos e posteriormente dos 

corpos de prova.  

O PEAD utilizado foi adquirido da BRASKEM S. A., Unidade Polímeros Triunfo 

PE4/PE6, na forma de pellets. O PEAD precisou ser dissolvido para melhorar as condições de 
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homogeneização e aumentar sua área de contato para interagir com as fibras. Para dissolver 

cada 1 grama de polímero utilizou-se 20 mL de tolueno, a mistura foi aquecida a 110°C e 

mantida nesta temperatura até que todo o polímero fosse dissolvido resultando em uma 

mistura líquida, transparente e viscosa. Esta foi então retirada do aquecimento e deixada em 

temperatura ambiente por 10 dias até que todo o tolueno evaporasse, produzindo assim uma 

massa do polímero puro.  

Após o procedimento de produção e passado o tempo necessário para que o solvente 

utilizado evaporasse, o PEAD obtido é apresentado na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4. 1 PEAD produzido após sua dissolução em tolueno. 

 

O polímero obtido foi então macerado em almofariz com o auxílio de um pistilo até 

que fossem produzidos flocos de PEAD com baixa distribuição granulométrica. Depois de 

feita a cominuição do PEAD e de misturá-lo com as fibras cruas e mercerizadas, foram 

obtidas as misturas apresentadas na Figura 4.2.  
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Figura 4. 2 Preparação do material para prensagem dos filmes. (a) PEAD puro. (b) PEAD-10FM. (c) PEAD + 10NM 

 

De acordo com trabalhos realizados por Haque et al. (2012), que apresentaram 

resultados melhores utilizando 10% de fibra como reforço, optou-se por utilizar 10% de fibras 

neste trabalho também. Sá Filho (2013) realizou ensaios utilizando 10, 15 e 20% de fibras 

como reforço, entretanto os resultados não apresentaram diferença significativa, sendo que ao 

se utilizar 10% os resultados de resistência à flexão, deformação e absorção de água foram 

melhores. 

Tendo a porcentagem de fibras a ser utilizada definida, foram preparadas as misturas 

para a confecção dos compósitos, de modo que todos os filmes totalizassem uma massa de 

quatro gramas. Um filme foi produzido utilizando somente PEAD, outro PEAD + 10% fibra 

crua, e outro PEAD + 10% fibra mercerizada, como é esquematizado na Tabela 4.1. 

 



32 

 

Tabela 4. 1. Composição dos filmes produzidos. 

 PEAD flocos (g) Fibra crua #24 (g) Fibra mercerizada #24 (g) 

Filme 1 4,0 - - 

Filme 2 3,6 0,4 - 

Filme 3 3,6 - 0,4 

 

Para a produção dos filmes, o material a ser prensado foi acondicionado em uma 

folha de papel alumínio e dobrado até o tamanho da área de prensagem como é mostrado na 

Figura 4.3. 

 

 

 

Figura 4. 3. Material preparado para o processo de termo prensagem. 

 

A prensa foi aquecida até a temperatura de 150°C, de modo a garantir a completa 

fusão do polímero, sem degradação da fibra. Para que o filme atingisse a espessura exigida 

pela norma ASTM D1708 – 13, utilizada para o ensaio de tração, foi necessário a aplicação de 

uma força de seis toneladas exercida pelo implemento hidráulico da prensa como ilustrado na 

Figura 4.4. 
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O filme foi submetido então a uma pressão de aproximadamente 29 MPa e uma 

temperatura de 150°C durante 10 minutos. Decorrido este tempo a amostra foi retirada da 

prensa e esperou-se até esfriar completamente, para que o filme pudesse ser manipulado. Para 

a produção dos compósitos das misturas, realizou-se antes a homogeneização das fases e 

então se submeteu o material à prensagem. 

 

 

Figura 4. 4. Prensagem dos filmes. 

 

4.6 Ensaios de tensão 

A partir dos testes de tensão x deformação é possível compreender o comportamento 

do material frente a uma força de tração horizontal, e dessa forma avaliar a influência da carga 

de reforço no material produzido. É possível calcular o módulo elástico, carga de ruptura, 

deformação, entre outros parâmetros, importantes para caracterizar o material. 

Os corpos de prova foram preparados de forma a contemplar as especificações da 

norma ASTM D1708 – 13. A partir da norma foi estabelecida a velocidade de ensaio, as 

dimensões do agarramento das garras, onde foi utilizada uma distância entre a parte superior e 

inferior das garras igual a 22.00 ± 0.05 mm, velocidade de ensaio de 1 – 1,3 mm/min. 
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O equipamento utilizado para a realização dos ensaios mecânicos nos compósitos 

elaborados foi a Máquina Universal de Ensaios Mecânicos EMIC DL2000, localizada no 

Laboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas dos Materiais, LAPPEM, mostrada na 

Figura 4.5. O software utilizado para a interface com o equipamento foi o “Tesc 4.0”. 

 

 

Figura 4. 5. Equipamento utilizado para os ensaios de tração. 
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Capítulo 5 – Resultados e discussão 

5.1 Caracterização química das fibras vegetais 

O procedimento para determinação do teor de extrativos totais foi realizado com 

sucesso e o balão contendo a solução dos solventes com os extrativos é mostrado na Figura 

5.1. Nela pode ser observada uma mudança na coloração do etanol (fase inferior) de maneira 

mais intensa, uma vez que inicialmente ele é um líquido transparente. Isso indica que a maior 

parte dos extrativos tem caráter polar. Nota-se também uma pequena variação na cor do 

cicloexano (fase superior) indicando que também existem substâncias apolares na fibra. 

 

Figura 5. 1. Balão contendo a solução resultante da extração. 

 

Para a quantificação da lignina, do teor de extrativos e o teor de cinzas, os 

procedimentos foram realizados em triplicata, e os valores obtidos são apresentados nas 

Tabelas 5.1 a 5.3, respectivamente. 

 

Tabela 5. 1. Resultados da quantificação da lignina. 

 Lignina insolúvel (g/L) Lignina solúvel (g/L) Lignina total (g/L) 

Teste 1 0,319 0,025 0,344 

Teste 2 0,256 0,050 0,306 

Teste 3 0,304 0,011 0,315 

Média 0,293 +/- 0,033 0,029 +/- 0,020 0,322 +/- 0,020 
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Tabela 5. 2. Resultados da quantificação teor de 

extrativos. 

 Teor de extrativos (%) 

Teste 1 14,993 

Teste 2 13,658 

Teste 3 14,734 

Média 14,462 +/- 0,708 
 

Tabela 5. 3. Resultados da quantificação do teor de 

cinzas. 

 Teor de cinzas (%) 

Teste 1 2,973 

Teste 2 2,893 

Teste 3 3,000 

Média 2,955 +/- 0,045 
 

 

Os resultados obtidos da caracterização química estão apresentados resumidamente 

na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5. 4. Caracterização química fibra casca da semente da Moringa. 

 Lignina Teor de extrativos Teor de cinzas Holocelulose 

Fibra Moringa 32,159 +/- 2,021 14,462 +/- 0,708 2,955 +/- 0,045 50,857 +/- 0,9694 

 

O conhecimento da composição química de uma fibra é essencial para estimar seu 

comportamento, quanto à resistência mecânica, alongamento, e até mesmo no caso da 

produção de um compósito, como ela irá reagir, e se a interface polímero/matriz será 

eficiente.  

O maior empecilho na interface polímero/fibra é o caráter hidrofílico da lignina. 

Logo, devido ao alto teor de lignina presente na fibra em estudo, para a produção de um 

compósito, cuja matriz seja um polímero hidrofóbico, será necessário fazer um tratamento na 

superfície da fibra.  

Propriedades como resistência às intempéries, fungos e bactérias, estão fortemente 

presentes nas fibras da casca da semente, uma vez que o alto teor de lignina característico 

deste tipo de material propicia estas características (RAZERA, 2006). Logo materiais 

compósitos que necessitem desta característica podem ser produzidos utilizando esta fibra. 

A holocelulose é o constituinte majoritário da fibra, portanto a celulose está presente 

em boa quantidade, com isso pode-se esperar boa resistência da fibra, uma vez que esta é a 

responsável por suportar as tensões mecânicas. 



37 

 

A fibra da casca da semente da moringa tem a mesma origem da fibra de côco e 

palha de trigo, levando-se em conta que todas envolvem o fruto, desse modo espera-se a 

semelhança das suas composições químicas. No caso específico da fibra da moringa esta 

composição se caracterizou por um teor menor de holocelulose (celulose + hemicelulose) e 

um aumento no teor de lignina.   

5.2 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier 

A Figura 5.2 mostra o espectro  de FTIR da fibra da casca da semente sem 

tratamento. É possível observar bandas de absorção em 3300cm
-1 

referentes à grupos hidroxila 

de celulose, hemicelulose e lignina; em 2950cm
-1

 referentes à ligações do tipo C—H; em 

1740cm
-1

 bandas indicativas de ligações não celulósicas do tipo C=O; em 1622cm
-1

 ligações 

C=C de grupos aromáticos da lignina; em 1260cm
-1

 grupos acetilas presentes na celulose, 

hemicelulose e lignina; e em 1030cm
-1

 ligações C—O—C associados à lignina e 

hemicelulose. 

 

 

Figura 5. 2. Espectro FTIR da fibra da casca da semente sem tratamento. 

 

A Figura 5.3 mostra as fibras após o tratamento químico com solução de NaOH nas 

concentrações de 2% e 8%. 
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Figura 5. 3. Fibra tratada com solução de NaOH 2% (a) e 8% (b). 

 

No espectro de FTIR obtido da fibra tratada com NaOH 2% mostrado na Figura 5.4, 

é observado que a fibra não sofreu as modificações desejadas, uma vez que as bandas de 

absorção referentes aos grupos aromáticos e às carbonilas apresentaram mudanças pequenas 

quando comparada com a fibra não tratada.   

 

 

Figura 5. 4. Espectro FTIR fibra tratada com solução NaOH 2%. 

 

Ouajai et al. e Phuong et al. (2006) observaram um decréssimo dos picos de 

trânsmitância associados aos grupos aromáticos (1622cm
-1

) e C=O (1730cm
-1

) para fibras de 

cânhamo e de bambú mercerizadas com solução de NaOH concentrada em 8%, isso porque a 

mercerização remove parcialmente lignina e hemicelulose das fibras lignocelulósicas. Esse 
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comportamento também é observado no espectro das fibras da casca da semente, Figura 5.5, 

que são caracterizadas neste trabalho confirmando a eficiência do tratamento. 

 

 

Figura 5. 5. Espectro FTIR da fibra da casca da semente mercerizada com NaOH 8%. 

 

O tratamento com a solução de NaOH 8%, por utilizar uma solução mais 

concentrada, conseguiu alterar de maneira mais incisiva as bandas de absorção referentes aos 

grupos hidroxilas do que o tratamento com solução de NaOH 2%, levando-nos então a aderir 

ao tratamento alcalino com solução concentrada de 8 M para a fabricação das fibras 

mercerizadas que serão posteriormente utilizadas na produção dos compósitos.   

A Figura 5.6 mostra a sobreposição dos espectros apresentados anteriormente, e 

pode-se perceber o efeito do tratamento químico com solução de NaOH que foi realizado. É 

possível observar a diminuição dos picos referentes às carbonilas, hidroxilas e grupos 

aromáticos presentes na celulose e lignina. Logo o objetivo de melhorar as características 

superficiais da fibra foi alcançado e desta forma é esperado que a interação com o polietileno 

de alta densidade seja mais eficiente. 
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Figura 5. 6. Espectros de FTIR da fibra crua (FC), da fibra tratada com solução de NaOH 2% (FT2%) e 8% (FT8%). 

 

As fibras vegetais, como foram descritas acima, consistem principalmente de 

celulose, hemicelulose e lignina e estes por sua vez são os componentes majoritários da 

parede celular. A celulose é formada por unidades de celobiose que se repetem de forma 

linear e organizada formando estruturas cristalinas responsáveis pela resistência da fibra. A 

hemicelulose preenche as fibrilas formadas pela celulose e é composta por vários açúcares 

adquirindo um caráter hidrofílico. Já a lignina é formada por grupos aromáticos contendo 

radicais hidroxilas que podem se ligar as hemiceluloses formando redes hidrofílicas que 

podem ser removidas com soluções básicas. Logo, aumentar o teor de celulose é a chave para 

aumentar a resistência das fibras (KIM et al. 2010). O tratamento alcalino com solução de 

NaOH, além de ser o mais ambientalmente correto, é barato e de acordo com estudos é 

eficiente (IOZZI et al, 2010).  

Nos trabalhos de FERREIRA et al (2010) é adotado o tratamento alcalino nas fibras 

de curauá utilizando solução de NaOH 10M para a produção de compósitos com poliéster. Os 

resultados dos ensaios de resistência ao impacto Charpy obtidos dos compósitos produzidos 
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com a fibra mercerizada, foram superiores comparados aos dos compósitos feitos com a fibra 

sem tratamento.  

5.3 Resultados da massa específica 

Os resultados obtidos sobre a massa específica da fibra da casca da semente da 

moringa oleifera apresentaram valores bastante coerentes com a literatura, sendo a massa 

específica real 1,121 g/cm
3
 e a massa específica aparente 0,995 g/cm

3
. 

A relação entre a massa do material seco e o seu volume (excluindo os poros 

permeáveis) é chamada de massa específica real, ao passo que a massa específica aparente 

leva em consideração os poros permeáveis. Sabe-se que as fibras vegetais possuem uma 

porosidade alta devido à presença do lúmen e de lacunas na estrutura da célula vegetal, 

portanto justifica-se uma alta absorção de água e uma diferença notável entre os valores das 

duas massas, específica e real (IZQUIERDO, 2011).  

Em trabalhos realizados por Paula (2011) foram produzidos compósitos de PP/fibras 

de bagaço de cana de açúcar tratadas com hidróxido de sódio e “in natura” e a partir dos 

resultados obtidos foi concluído que a mercerização aumentou a massa específica das fibras e 

diminuiu a absorção de água dos compósitos produzidos com as fibras mercerizadas em 

comparação com os compósitos produzidos com a fibra sem tratamento. 

Assim como esperado a massa específica aparente é inferior à massa específica real 

devido à presença de poros permeáveis da fibra. A presença desses poros é importante para a 

interação da fibra com a matriz termoplástica, pois a área de contato entre as fases aumenta. 

Esses resultados são condizentes e não contrastam com os encontrados na literatura sobre 

outras fibras, como é exibido na Tabela 5.5 abaixo: 

 

Tabela 5. 5. Massa específica real de algumas fibras vegetais (LEÃO, 2008). 

Fibra 
Massa específica real 

(g/cm
3
) 

Moringa 1,121 

Sisal 1,370 

Coco 1,177 

Juta 1,500 

Licuri 0,542 
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5.4 Micrografias eletrônicas de varredura das fibras 

Após o tratamento de mercerização realizou-se micrografias eletrônicas de varredura 

a fim de constatar visualmente as mudanças na superfície das fibras como é apresentado na 

Figura 5.7.  

 

 

Figura 5. 7. Micrografias eletrônicas de varredura (MEV). (a) Fibra sem tratamento. (b) Fibra tratada com solução 

de NaOH 2%. (c) Fibra da com solução de NaOH 8%. 
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A Figura 5.7 (a) mostra a superfície da fibra sem o tratamento, pode ser observada a 

presença de células de parênquimas, a presença da hemicelulose e da lignina preenchendo os 

espaços formados entre as estruturas formadas pela celulose. Na Figura 5.7 (b) as fibras foram 

tratadas com soluções 2M de NaOH e nota-se que parte dos parênquimas, graxas, unidades de 

pectina e de outras moléculas hidrofílicas foram removidas. Pode ser observado na Figura 5.7 

(c) que após o tratamento da fibra com solução 8M de NaOH a maioria dos parênquimas 

presentes na superfície da fibra foram removidos, bem como boa parte da lignina e da 

hemicelulose. Isto pode ser averiguado a partir dos vazios presentes entre as fibrilas de 

celulose. 

5.5 Análises térmicas 

As curvas de TGA obtidas para a fibra crua, e mercerizada com solução de hidróxido 

de sódio nas concentrações de 2M, 8M e 10M são apresentadas na Figura 5.8. Pode ser 

observado que ocorre uma diminuição da estabilidade térmica das fibras tratadas, uma vez 

que suas curvas deslocam-se para a esquerda a medida que é utilizada uma solução mais 

concentrada no tratamento alcalino, indicando que são necessárias temperaturas cada vez mais 

baixas para o início da degradação. Esse comportamento pode ser justificado pela remoção 

parcial da lignina presente na superfície da fibra, pois esta sofre pirólise em temperaturas mais 

altas (350°C – 500°C) comparadas à celulose e à hemicelulose, logo com a diminuição da 

quantidade de lignina uma menor quantidade de material é degradada nesta faixa de 

temperatura (Beltrami et al., 2014). 
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Figura 5. 8. Curvas de TGA para fibra crua, mercerizada com solução de NaOH 2M, 8M e 10M. 

 

Tendo em vista duas consequências do tratamento alcalino na fibra, sendo uma a 

remoção parcial da lignina e da hemicelulose presentes na superfície da fibra e a outra o 

aumento da cristalinidade proveniente da conversão da celulose I em celulose II, a 

estabilidade térmica da fibra tratada é uma soma destes dois fatores. 

A partir das curvas de DSC exibidas na Figura 5.9 referentes à fibra crua, 

mercerizada em solução alcalina 2M, 8M e 10M, se observa que na medida em que é 

aumentada a concentração da solução alcalina utilizada na mercerização ocorre um aumento 

da energia necessária (endotérmico) para a fusão da fibra, aumentando a temperatura de fusão 

(Tm). Este desempenho pode ser evidenciado devido ao aumento da área obtida da curva da 

Tm e também pelo deslocamento da mesma para baixo. 
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Figura 5. 9 Curvas de DSC da fibra crua, mercerizada com solução de NaOH 2%, 8% e 10%. 

 

Estes comportamentos podem ser explicados pelo aumento da cristalinidade da fibra 

resultante da mercerização. Ao se realizar o tratamento alcalino dois processos ocorrem: a 

remoção parcial da lignina e da hemicelulose, diminuindo assim a parte amorfa da fibra. 

Outro fato é a mudança da estrutura cristalina de parte da celulose, em que a celulose Iβ se 

modifica em celulose II, que possui uma estrutura com índice de cristalinidade superior, como 

citado na literatura (Klemm et al., 2005). 

Também é observado que para as fibras mercerizadas FM 8% e FM 10% a 

temperatura de degradação (Td) é superior quando comparada às fibras cruas e à FM 2%. Essa 

temperatura de degradação é referente principalmente à celulose, que degrada entre 240°C e 

350°C, e como as fibras mercerizadas FM 8M e FM 10M possuem um percentual maior de 

celulose, logo liberam uma quantidade maior de energia no momento da degradação. 

Um comportamento parecido é observado por Sá Filho (2013), que submete fibras de 

cascas da semente da moringa oleifera ao tratamento alcalino com solução de NaOH 10M e 

nota um aumento da temperatura de fusão. Em seu trabalho também foi mensurado o índice 
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de cristalinidade da fibra crua e da fibra mercerizada com solução alcalina 10M e os valores 

obtidos foram 39,2% e 64,5% respectivamente. 

De acordo com Leão (2008) e valores obtidos na literatura, os materiais de origem 

lignocelulosica se decompõem na faixa de temperatura compreendida entre 150°C e 500°C, 

sendo que cada um dos componentes da fibra vegetal se degrada num intervalo de 

temperatura preferencial como mostra a Tabela 5.6 abaixo. A partir desta tabela, a degradação 

da fibra foi dividida em três estágios, sendo o primeiro referente a retirada da água e 

degradação das substâncias voláteis, o segundo à degradação da celulose e hemicelulose e o 

terceiro estágio referente a degradação da lignina.  

 

Tabela 5. 6. Tabela de faixas de degradação de materiais lignocelulosicos (adaptado de LEÃO, 2008). 

Componente Intervalo de degradação 

 Tinicial (°C) Tfinal (°C) 

Água - 100 

Substâncias voláteis - 100 

Hemicelulose 200 300 

Celulose 240 350 

Lignina 350 500 

 

Os valores apresentados na Tabela 5.7 foram obtidos a partir das analises de TGA e 

da DTG da fibra crua, mercerizada em solução alcalina 2M, 8M com granulometria de #60 e 

#24 e mercerizada com solução de NaOH 10M.  

 

Tabela 5. 7. Características térmicas da fibra crua e mercerizada em solução alcalina de diferentes concentrações. 

Amostra 

1° estágio 2° estágio 3° estágio 

Tmax 

(°C) 

Perda de massa 

(%) 

Tmax 

(°C) 

Perda de massa 

(%) 

Tmax 

(°C) 

Perda de massa 

(%) 

Fibra crua 62,61 10,67 316,01 50,43 459,92 37,49 

FM 2% #60 55,55 14,48 296,35 76,07 454,63 11,91 

FM 8% #60 53,78 13,74 295,58 49,49 448,45 33,61 

FM 8%#24 53,78 10,01 296,58 51,36 453,74 33,78 

FM10%#60 59,96 18,12 278,93 45,56 430,79 28,77 
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Em todas as curvas de análise térmica podem ser observado três estágios de perda de 

massa bem definidos, sendo que o primeiro refere-se majoritariamente à perda de água e 

substâncias voláteis, o segundo refere-se à degradação da holocelulose (celulose + 

hemicelulose) e o terceiro à degradação da lignina. 

Na amostra de fibra crua pode ser observada uma primeira perda de massa 

quantificada em 10,67% referente à perda da água e de substâncias voláteis. Este primeiro 

estágio de perda de massa também é notado no valor de 14,48%, na quantidade de 13,74%, 

10,01% e no montante de 18,12% referentes às amostras FM 2%, FM 8% #60, FM 8% #24 e 

FM 10% respectivamente. Estes valores, com exceção do valor obtido referente à fibra 

mercerizada com solução de NaOH 2M, mostram que ao aumentar a concentração da solução 

utilizada para realizar a mercerização ocorre também um aumento da quantidade de material 

que se degrada até 100°C. Levando em consideração que o valor de extrativos da fibra é de 

14,46% e que estes não são removidos durante o tratamento alcalino, na medida em que a 

lignina e a hemicelulose são parcialmente removidas, o percentual referente aos extrativos 

aumenta justificando assim o comportamento do 1° estágio de degradação ao se utilizar 

soluções alcalinas mais concentradas no processo de mercerização. 

O segundo estágio de perda de massa refere-se principalmente à holocelulose 

(celulose + hemicelulose). Na Tabela 5.7 observa-se que ocorre a diminuição dos percentuais 

de material degradado, sendo 50,43%, 76,07%, 49,49%, 51,36 e 45,56%, para as amostras de 

fibra crua, FM 2%, FM 8% #60, FM 8% #24 e FM 10%, respectivamente. Este 

comportamento pode ser explicado através da remoção parcial da hemicelulose ao se realizar 

o tratamento químico, que por sua vez diminuirá a quantidade de material passível de ser 

degradado nesta faixa de temperatura na medida em que a concentração da mercerização 

aumenta. Pode ser notado que os valores obtidos para o tratamento com solução NaOH 2M 

apresenta um valor destoante dos demais. 

Já o terceiro estágio de degradação é referente à lignina, e pode ser observada uma 

relação inversa com a concentração de NaOH, sendo que a medida que a concentração da 

solução alcalina utilizada aumenta o percentual de lignina diminui. Este estágio tem uma 

importância maior uma vez que a remoção da lignina é o objetivo principal do tratamento 

alcalino. Na amostra de fibra crua a perda de massa é de 37,49%, já na FM 2% a perda é de 

11,91%, nas amostras FM 8% #60 e FM 8% #24 os percentuais de degradação são de 33,61 e 

33,78%, respectivamente. Já na amostra FM 10% a degradação representa o percentual de 

28,77%, demonstrando a eficiência do tratamento alcalino efetuado. 
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Em suma, de acordo com os resultados comentados acima nota-se que ao aumentar a 

concentração da solução de NaOH utilizada na mercerização ocorre um aumento da parcela 

referente aos extrativos, materiais voláteis e a água, o que pode ser explicado pela diminuição 

do teor de lignina e pela remoção parcial da hemicelulose, que faz com que o valor total 

destes constituintes diminua, aumentando assim os percentuais dos componentes do primeiro 

estágio de degradação. É observada também uma variação pequena nas quantidades 

percentuais de hemicelulose e celulose, que são responsáveis pelo segundo estágio de 

degradação. O terceiro estágio de degradação, constituído principalmente pela lignina, 

apresenta uma diminuição considerável, o que era esperado em virtude do objetivo do 

tratamento.  

Na Figura 5.10 pode ser observada a evolução de cada estágio de degradação em 

função da concentração da solução de tratamento, ilustrando o que foi discutido acima. É 

notado também que os valores obtidos na curva de TGA obtida para a amostra FM 2% não 

condizem com o raciocínio apresentado pelos outros resultados, dessa forma tais valores 

podem ser relevados para posteriores conclusões. 

 

 

Figura 5. 10. Evolução dos estágios de degradação em função da variação da concentração da solução de hidróxido de 

sódio. 

 

A partir das curvas de TGA apresentadas na Figura 5.11 abaixo pode ser observado 

que a diferença granulométrica da fibra não interfere nas temperaturas em que ocorrem as 
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degradações. É observado também que as fibras com granulometria mais baixa tiveram uma 

perda de massa maior no primeiro estágio de degradação, e uma perda muito similar no 

segundo estágio. Como o primeiro estágio é referente principalmente à perda de água e de 

alguns componentes mais voláteis, suspeita-se que a amostra da fibra mercerizada #60 devido 

a sua maior área de contato propicia a evaporação da água de maneira mais rápida, umas vez 

que as moléculas de água estão mais expostas ao calor. Uma vez que o tamanho da fibra é 

maior uma quantidade maior de umidade pode permanecer no interior da mesma, justificando 

uma necessidade de mais calor até que toda a água seja removida. Os outros estágios de 

degradação apresentam comportamentos semelhantes, como pode ser observado na Tabela 

5.7. 

 

Figura 5. 11. Curvas de TGA das fibras mercerizadas de granulometrias, #24 e #60. 

 

5.6 Produção e caracterização dos compósitos 

As proporções de cada compósito são apresentadas na Tabela 5.8, sendo que as fibras 

mercerizadas utilizadas foram tratadas com solução alcalina 8M. 
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Tabela 5. 8. Composição dos filmes produzidos. 

 PEAD flocos (g) Fibra crua #24 (g) Fibra mercerizada #24 (g) 

PEAD puro 4,0 - - 

PEAD10FC 3,6 0,4 - 

PEAD10FM 3,6 - 0,4 

 

Na Figura 5.12 são apresentadas as curvas de análise termogravimétrica para a fibra 

crua, o polietileno de alta densidade (PEAD), o compósito feito com PEAD + 10% de fibra 

mercerizada 10M (PEAD10FM), o compósito produzido com PEAD + 10% de fibra crua 

(PEAD10FC). Nota-se que os dois compósitos produzidos apresentaram uma resistência 

térmica inferior ao PEAD. Este comportamento já era esperado uma vez que a resistência 

térmica da fibra é inferior a do polímero. 

 

 

Figura 5. 12. Curvas de TGA da fibra crua, PEAD, PEAD10FC e PEAD10FM 

 

É observado também que o compósito produzido utilizando as fibras sem tratamento 

apresentou uma estabilidade térmica maior comparada ao compósito produzido com a fibra 

mercerizada. É notado também que a curva de TGA do compósito PEAD10FM não possui 
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um estágio de degradação bem definido, este comportamento pode estar relacionado com 

ineficiente interface e homogeneização entre a fibra e o polímero. Os resultados referentes a 

curva do PEAD10FC são muito motivadores, uma vez que a diminuição na estabilidade 

térmica não foi muito grande. 

A Figura 5.13 apresenta os resultados obtidos do teste de tensão realizado, e 

representa o comportamento dos corpos de prova produzidos a partir do PEAD, do 

PEAD10FC e do PEAD10FM.  

 

Figura 5. 13. Curva de tensão x deformação para os compósitos produzidos. 

 

Observa-se que o compósito obtido a partir do PEAD + 10% fibra não mercerizada 

(PEAD10FC) apresentou resultados inferiores quando comparado aos referentes ao PEAD 

puro e ao compósito obtido a partir do PEAD + 10% fibra mercerizada (PEAD10FM), isso se 

deve ao fato de que no momento em que se adicionou a fibra no polímero, o comportamento 

do material resultante é uma consequência da influência da característica de um material 

fibroso dessa forma apresentando valores de deformação inferiores ao do PEAD. Este 

comportamento do PEAD10FM era esperado em virtude do tratamento, porém foi observado 

no momento da homogeneização da fibra mercerizada com os flocos do PEAD que foram 
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enfrentadas dificuldades para misturar os dois componentes, como mostrado na Figura 5.14 

(a) e (c), logo a diminuição da deformação foi maior que o desejado, uma vez que a 

quantidade de fibra utilizada foi de apenas 10%. Supõe-se que isso ocorreu devido à presença 

de aglomerados da fibra que foram gerados após o tratamento, produzindo um compósito 

heterogêneo, como ilustra a Figura 5.14 (d). Como consequência a eficiência da interface 

entre o PEAD e a fibra foi comprometida, e por esse motivo supõe-se que os resultados para o 

PEAD10FM não corresponderam ao esperado. 

 

 

Figura 5. 14 (a) PEAD em flocos. (b) filme de PEAD. (c) mistura de flocos de PEAD e fibra mercerizada. (d) filme da 

mistura de flocos de PEAD e fibra mercerizada. 
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Os corpos de prova do compósito PEAD10FC mostraram um comportamento onde 

foi observado que, com o aumento da tensão o material deformou menos e ainda assim 

suportou uma tensão maior quando comparado com o PEAD puro, como é mostrado na 

Tabela 5.9. Isso indica que a interface entre o polímero e a fibra foi eficiente o bastante para 

fazer com que a força de tensão aplicada fosse parcialmente transferida para o reforço, no 

caso a fibra, e dessa forma produzindo um material com propriedades intermediárias entre o 

comportamento plástico do polímero, que permite uma deformação maior do material frente a 

uma tensão menor, e o comportamento de material fibroso, que resiste a uma tensão maior e 

deforma muito menos, característica de um material frágil. O comportamento observado 

indicia que a produção do compósito foi bem sucedida. 

 

Tabela 5. 9. Resultados dos ensaios de tensão. 

 
E (MPa) 

Tensão Máxima 

(MPa) 

Tensão de Ruptura 

(MPa) 

Deformação 

(%) 

PEAD 141,7 ± 29 8,7 ± 2 5,8 ± 1,3 8,77 ± 2,2 

PEAD10FC 232,2 ± 43 8,9 ± 2 7,3 ± 1,7 6,31 ± 1,3 

PEAD10FM 111,3 ± 7 5,0 ± 0,6 3,7 ± 0,5 6,88 ± 1,15 

 

Sá Filho (2013) em seu trabalho utilizando PP e fibras da casca da semente da 

Moringa oleifera obteve resultados parecidos quando incorporou 10% de fibra crua na matriz 

de PP, obtendo uma pequena melhora dos valores de módulo de elasticidade e resistência à 

flexão. 

Haque et al. (2012) realizou trabalhos utilizando como matriz polimérica PP e como 

agente de reforço as fibras de coco. As fibras foram utilizadas em diferentes percentuais e 

passando por diferentes tratamentos, como um tratamento ácido e um básico (mercerização). 

Os resultados obtidos para os compósitos produzidos utilizando PP e a fibra sem tratamento 

apresentaram pequeno incremento nos valores de resistência a flexão e módulo de 

elasticidade, enquanto os compósitos obtidos a partir do PP e da fibra tratada em pH alcalino 

(pH = 10) mostraram um aumento maior dos valores de resistência a flexão e do módulo 

elástico. Já nos resultados provenientes dos ensaios mecânicos realizados neste trabalho, o 

compósito PEAD10FC apresentou valores superiores de módulo de elasticidade do que o 

PEAD10FM. Este comportamento é consequência da interface não tão boa entre a matriz 

PEAD e a fibra mercerizada. 
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A partir da análise dos resultados apresentados na Tabela 5.9, é constatado que o 

módulo elástico do compósito PEAD10FC é maior que o referente ao PEAD10FM. Este 

comportamento está relacionado com o alto grau de aglomeração das fibras mercerizadas que 

impedem com que ocorra a percolação da matriz líquida no processamento do compósito, 

provocando regiões pobres em matriz, como mostrado na Figura 5.15 (a). Como a matriz atua 

como agente ligante do reforço estas regiões acabam funcionando como concentradoras de 

tensão, fragilizando o material. Desta forma quando solicitadas mecanicamente, estas regiões 

acabam propagando falhas. A distribuição ideal das fibras na matriz é ilustrada na Figura 5.15 

(b). 

 

 

Figura 5. 15. (a) Distribuição das fibras no PEAD10FM. (b) Dispersão ideal das fibras na matriz. 

 

De acordo com Araujo et al (2010), o módulo de elasticidade é um parâmetro 

diretamente influenciado pela rigidez do material, logo com o aumento da porcentagem de 

fibras no compósito espera-se que o módulo de elasticidade aumente também de forma linear. 

Em seus trabalhos utilizando como matriz polimérica PEAD e como reforço fibras de curauá 

foi observado que ao aumentar o teor de fibras no compósito o valor do módulo de 

elasticidade também aumenta e de forma linear. Em contrapartida, à medida que o teor de 

fibra aumenta a deformação tende a diminuir, uma vez que as fibras interrompem a 

deformação plástica característica do PEAD.  
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No presente trabalho também foi observado um aumento do módulo de elasticidade 

com a incorporação da fibra crua na matriz polimérica como mostra a Figura 5.16.  

 

 

Figura 5. 16. Valores do módulo de elasticidade para cada material. 

 

Nos trabalhos realizados por Grison et al. (2015) foram produzidos compósitos de 

PEAD com pó de Pinus taeda utilizando em alguns compósitos agentes compatibilizantes. 

Assim como obtido no presente trabalho, o compósito utilizando apenas o pó, sem tratamento 

químico superficial ou a utilização do agente compatibilizante, obteve o melhor resultado do 

módulo de elasticidade, assim como o compósito de PEAD com a fibra crua. 

Após os ensaios de tração, foram feitas as micrografias eletrônicas de varredura das 

regiões produzidas originadas do rompimento dos corpos de prova, e as micrografias são 

apresentadas nas imagens abaixo. 

A partir das micrografias referentes ao corpo de prova do PEAD puro, ilustradas da 

Figura 5.17 nota-se que o aspecto do material indica que ocorreu o alongamento das cadeias 
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do polímero, comportamento que é característico para o mesmo. É observada também a 

inexistência de espaços vazios na região da quebra, o que indica que o processo de prensagem 

foi eficiente e não permitiu a presença de bolhas de ar dentro do corpo de prova, o que poderia 

ter comprometido seu desempenho. 

 

 

Figura 5. 17. Micrografia do corpo de prova do PEAD puro. 
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A Figura 5.18 refere-se às micrografias obtidas do corpo de prova do PEAD10FC. 

Observa-se que mesmo com a presença das fibras o material produzido não apresenta muitos 

espaços vazios, indicando mais uma vez a eficiência da termoprensagem e também indica que 

no processo de tração as fibras não foram arrancadas, desta forma suspeita-se que a interface 

entre a fibra e a matriz de PEAD teve uma boa adesão, e suas características foram 

combinadas. É possível observar parte da fibra e do polímero nas micrografias, e sugerir o 

sucesso na produção do compósito. Este é o tipo de comportamento esperado de um 

compósito, ou seja, não predominou nem o comportamento plástico do polímero e nem o 

frágil da fibra. 

 

 

Figura 5. 18. Micrografia do corpo de prova do PEAD10FC. 
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As micrografias obtidas a partir do corpo de prova do PEAD10FM são apresentadas 

na Figura 5.19. Nelas pode se observar a presença de interstícios provocados pela retirada da 

fibra no momento da ruptura do corpo de prova, caracterizando um comportamento do 

material do tipo frágil, indicando que a interface entre a matriz e a fibra foi ineficiente, dessa 

forma deixando o material mais quebradiço, pois as forças aplicadas não são partilhadas com 

o reforço e as cadeias do polímero não conseguem se movimentar com liberdade.  

 

 

Figura 5. 19. Micrografia do corpo de prova do PEAD-10M. 
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Fica comprovado que no presente trabalho o tratamento de mercerização das fibras 

não surtiu o efeito desejado, mas acredita-se que o problema tenha sido causado pela 

heterogeneidade da mistura antes de se produzir o filme do compósito. Visto isso, outra forma 

de produzir o compósito, como utilizar o processo de extrusão para aumentar a 

microfibrilação da fibra e também aumentar a homogeneidade do compósito, pode ser uma 

alternativa para melhorar suas características.  
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Capítulo 6 – Conclusões 

 

1. A caracterização química das fibras provenientes da casca da semente da Moringa oleifera 

mostrou que a mesma é uma fibra com um alto teor de lignina comparado com outras 

fibras, isto favorece a sua utilização em compósitos cujas aplicações envolvam exposição 

às intempéries.  

 

2. As fibras da moringa possuem um ótimo potencial para serem utilizadas na fabricação de 

compósitos que utilizem fibras vegetais curtas, pois apresentam valores de caracterização 

química compatíveis com outras fibras vegetais já descritas na literatura. 

 

3. Os espectros de FTIR das fibras obtidos antes e pós-tratamento de mercerização mostram 

que este tratamento químico para modificação superficial de fibras vegetais é eficiente e 

que as diferentes concentrações da solução de hidróxido de sódio influenciam nas 

características superficiais da fibra obtida, pois reduzem a hidrofilicidade da mesma.  

 

4. As fotomicrografias obtidas por MEV mostraram que o tratamento alcalino removeu 

algumas substâncias, como pectinas e outros extrativos que estavam aderidos à parede 

vegetal das fibras, além de não comprometer a estrutura da parede vegetal, permitindo que 

a fibra mercerizada possa ser utilizada sem perder suas propriedades de resistência.  

 

5. A mercerização com solução de NaOH 8M foi satisfatória ao modificar estruturalmente a 

fibra, como observado nos espectros de FTIR, entretanto, os resultados obtidos dos 

compósitos feitos com as fibras mercerizadas não foram os esperados, devido à baixa 

modificação da superfície da fibra, embora se suspeite fortemente da falta de 

homogeneidade do filme produzido.  

 

6. A análise termogravimétrica mostrou que a mercerização removeu parte da lignina e 

aumentou a proporção de celulose, significando que este tratamento pode ser uma 

ferramenta para aumentar o teor de holocelulose de uma fibra, pois ao aumentar o teor 

deste componente o grau de cristalinidade da fibra também aumenta consequentemente os 

compósitos produzidos a partir deste material também deverão ter uma resistência 

superior. 
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7. Os resultados dos testes de tensão mostraram que os compósitos obtidos da fibra crua 

apresentaram melhores propriedades de resistência e deformação que o PEAD puro e que 

os compósitos obtidos da fibra mercerizada. 

 

8. As fotomicrografias dos corpos de prova dos compósitos fraturados mostrou que o 

processamento foi eficiente uma vez que foram notados vazios no compósito. O 

compósito PEAD10FC mostrou uma boa interação entre a matriz e a fibra uma vez que 

após a ruptura não a indícios de que a fibra foi retirada. O compósito PEAD10FM por sua 

vez, teve parte das fibras arrancadas após a ruptura do corpo de prova, mostrando que a 

interface entre a matriz e a fibra não foi tão boa e pode ser melhorada. 
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Capítulo 7 - Sugestões de trabalhos futuros 

 

1. Depois de realizada a mercerização, fazer mais um tratamento alcalino com solução de 

NaOH 10 M, a fim de converter uma quantidade maior de celulose Iβ em celulose e realizar 

a caracterização por XRD para comprovar a mudança. 

 

2. Produzir e caracterizar compósitos de PEAD puro com porcentagens maiores da fibra crua, 

por exemplo, 20% e 30% (m/m) de reforço. Uma vez que os resultados obtidos para os 

compósitos de PEAD + 10% NM foram muito motivadores. 

 

3. Produzir os compósitos a partir do processo de extrusão para melhor a homogeneidade do 

compósito e provocar a microfibrilação das fibras do reforço, aprimorando assim a 

interface fibra/matriz. 

 

4. A partir dos compósitos produzidos neste trabalho, realizar ensaios de torção e impacto 

Izod, para avaliar a influência da presença das fibras nos compósitos, uma vez que o 

reforço fibroso aleatoriamente orientado, de acordo com a literatura, enriquece as 

propriedades mecânicas do material. 
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