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“Aonde fica a saída? ”, perguntou Alice ao gato, 

que ria. 

“Depende”, respondeu o gato. 

“De quê? ”, replicou Alice. 

“Depende de para onde você quer ir...” 

(Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll). 



RESUMO 

 

O uso de fibras vegetais como carga de reforço para compósitos com matriz polimérica, ajuda 

a reduzir o custo e a manter a qualidade do produto. A facilidade no cultivo de sisal foi de 

interesse para o seu uso na produção de compósitos com matrizes de polipropileno virgem (PP) 

e de polietileno reciclado (PER). As fibras foram divididas em dois grupos: mercerizadas e 

acetiladas. Para avaliar o uso em peças automotivas, como para-choques, tanques de 

combustível e revestimentos internos, foram produzidos compósitos de PP e PER reforçados 

com 0%p, 5%p, 10%p e 15%p de fibras longas orientadas aleatoriamente. Para o tratamento 

químico das fibras, utilizou-se solução de NaOH 2% e acetilação com ácido acético e anidrido 

acético na proporção (1:1,5). A caracterização das fibras e compósitos foi realizada por meio 

de técnicas de Infravermelho (FTIR), UV-Vis por Reflectância Difusa (UVDR) e Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) para analisar a adesão fibra-matriz sem danificar as fibras. O 

mapeamento da composição química das fibras e dos polímeros foi obtido com o auxílio da 

técnica de Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (EDS). A avaliação mecânica 

foi realizada por meio de testes de dureza, impacto e tração. Para garantir a confiabilidade dos 

resultados do ensaio de tração, utilizou-se a Análise Estatística de Weibull, que forneceu o valor 

médio da tensão máxima suportada pelos corpos de prova. As principais alterações observadas 

com os tratamentos químicos foram a remoção de impurezas e a menor quantidade de água 

absorvida nas fibras acetiladas, que foram melhor incorporadas nas matrizes poliméricas. Os 

espectros de FTIR apresentaram os grupos funcionais e o UVDR possibilitou estimar os valores 

de energia da banda e o caráter isolante dos materiais. As principais regiões de fratura entre a 

fibra e a matriz foram observadas através da análise da superfície dos compósitos. Assim, os 

compósitos de PP se mostraram duros e frágeis, enquanto os de PER foram macios e tenazes. 

Das imagens de MEV, percebeu-se que a maior percentagem de fibras utilizadas não foi bem 

incorporada às matrizes, o que foi confirmado pelas demais técnicas utilizadas. 

 

Palavras-chave: Compósitos. Fibras de sisal. Tratamento químico. Ensaios mecânicos. 



ABSTRACT 

 

The development of more resistant and inexpensive materials was important for the emergence 

of composites, materials that are the result of the mixing of two or more distinct components 

with improved properties. The use of vegetable fibers as reinforcing filler for polymer matrix 

composites, help to reduce the cost as well as maintaining product quality. The ease in sisal 

cultivation was of interest for its use in the production of composites with virgin polypropylene 

(PP) and recycled polyethylene (RPE) matrices. The fibers were divided into two groups: 

mercerized and acetylated. In order to evaluate the use in automotive parts, such as bumpers, 

fuel tanks, and internal coatings, were produced PP and REP composites reinforced with 

randomly oriented fibers in the percentages 0% wt., 5% wt., 10% wt. and 15% wt.. For the 

chemical treatment of fibers, were used 2% NaOH solution, and acetylation with acetic acid 

and acetic anhydride in the ratio (1:1,5). The characterization of the fibers and composites was 

done using Infrared (FTIR), UV-Vis by Diffuse Reflectance (UVDR) and Scanning Electron 

Microscopy (SEM) techniques to analyze fiber-matrix adhesion without damaging the fibers. 

The mapping of the chemical composition of the fibers and the polymers was obtained with the 

aid of the Energy-dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) technique. The mechanical evaluation 

was performed by means of hardness, impact and tensile tests. In order to guarantee the 

reliability of the results of the tensile test, it was used the Weibull Statistical Analysis, which 

provided the average value of the maximum tension supported by the test specimens. The main 

changes observed with the chemical treatments were the removal of impurities and the smaller 

amount of water absorbed in the acetylated fibers, which were better incorporated in the 

polymer matrices. The FTIR spectra presented the functional groups, UVDR made it possible 

to estimate the band energy values and the insulating character of the materials. The main 

fracture regions between the fiber and matrix can be observed through the surface analysis of 

the composites. Thus, PP composites were hard and fragile, while RPE composites were soft 

and tenacious. From the SEM images, it was noticed that the highest percentage of fibers used 

was not well incorporated in the matrices, which was confirmed through the other techniques 

used. 

 

Keywords: Composites. Sisal fibers. Chemical treatment. Mechanical tests. 
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1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da globalização, países de todos os continentes passaram a interagir cada 

vez mais entre si, uma vez que as principais fronteiras de comunicação e distância diminuíram. 

Desde os primórdios da humanidade, a competitividade esteve presente e, isto não seria 

diferente em se tratando do desenvolvimento de novos materiais. A procura por produtos mais 

resistentes e com custo mais baixo aumentou o surgimento de materiais com propriedades 

melhoradas. Ao mesmo tempo, o aumento da densidade populacional e suas consequentes 

mudanças de padrão de vida bem como ausência de políticas de gestão ambiental levaram ao 

acúmulo de materiais contaminantes. 

Incorporar valor aos materiais em forma de melhorias nas suas propriedades, sejam 

estas, mecânica, elétrica, térmica ou ótica, é uma excelente forma de valorizar os produtos que 

geram resíduos. O descarte inadequado destes ou até mesmo o uso incorreto pode levar à 

contaminação do meio ambiente, começando pelos solos e a água e, consequentemente afetando 

todo o ecossistema [1]. Para evitar que isto aconteça, têm sido realizadas pesquisas envolvendo 

o aproveitamento de resíduos de modo que o descarte dos rejeitos só seja feito caso não exista 

aplicabilidade. Mesmo com essa preocupação, a quantidade de resíduos descartados ainda é 

maior que a de aproveitamento, e isto é um dos pontos de partida que levaram à proposta de 

desenvolvimento deste trabalho. 

Considerando o polo industrial regional, os novos materiais produzidos podem 

influenciar uma cadeia de produção de modo a utilizar cada vez mais matéria-prima com pouca 

aplicação. Assim, com o decorrer da pesquisa, foram consideradas as rotas da linha de produção 

já utilizadas para formulação das hipóteses do trabalho, que foram alocadas entre processos a 

serem melhorados e produtos a serem fabricados, além de busca por outros tipos de materiais 

que pudessem ser agregados à produção de compósitos a partir de polímeros.  

Derivada do grego, a palavra polímero significa muitas partes, este nome realmente 

condiz com a definição que envolve o conceito de macromolécula. Logo, polímeros são 

macromoléculas constituídas a partir de unidades estruturais menores, chamadas de 

monômeros. São produzidos por um processo químico conhecido como polimerização e podem 

ser classificados em três grandes grupos: termoplásticos, elastômeros e termofixos. Os 

termoplásticos consistem em moléculas lineares ou ramificadas que amolecem ou derretem 

quando aquecidos, e apresentam capacidade de ser moldados e remodelados por aquecimento. 

Já as borrachas ou elastômeros, são polímeros que possuem propriedade elástica, ou seja, são 
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esticáveis reversivelmente. Em seu estado natural, possuem moléculas bastante enoveladas que 

são esticadas quando o polímero é submetido a uma tensão. Isso diminui a aleatoriedade das 

cadeias e o material acaba por ter ligações cruzadas que impedem o fluido umas nas outras 

quando são esticadas. Os termofixos são polímeros de rede fortemente reticulados gerando uma 

densa rede tridimensional. Normalmente são rígidos, e ao contrário dos termoplásticos, não 

podem ser remodelados no aquecimento e podem ainda se decompor caso a temperatura esteja 

muito elevada [2]. 

Os materiais poliméricos estão presentes na vida das pessoas diariamente, sendo 

possível encontrá-los seja em uma escova de dentes ou até mesmo em uma caneta. As 

aplicações destes materiais se tornaram objeto de interesse de cientistas e da indústria, tendo 

em vista as ótimas propriedades que fornecem aos produtos que os utilizam. O uso de polímeros 

vem desde as primeiras civilizações com o consumo da proteína da carne, a desnaturação da 

albumina presente em ovos; a celulose, importante na fabricação de papel, o processo de 

tingimento e tecelagem de fibras como lã e seda, a utilização do látex na fabricação de artigos 

elásticos, entre outras aplicações [3]. Contudo, os principais materiais poliméricos produzidos 

necessitavam de algum polímero natural. Pesquisas com a finalidade de diminuir a dependência 

das matérias-primas naturais levaram à síntese da baquelite em 1907, a primeira resina plástica 

sintética comercializada cujo nome foi batizado em homenagem a seu criador Leo Baekeland. 

A baquelite foi sintetizada a partir da reação entre fenol e formaldeído sendo, um material sólido 

resistente a ácidos, ao calor e eletricidade, aplicado em utensílios de cozinha, engrenagens, etc.   

Hermann Staudinger sintetizou alguns polímeros e direcionou suas pesquisas para 

distinguir os materiais sintéticos dos naturais, com destaque para estudos com o poliestireno. 

Nesta mesma época Wallace Hume Carothers, com financiamento da empresa DuPont, montou 

uma equipe responsável pelo desenvolvimento de uma borracha sintética batizada de neopreno, 

usada principalmente em roupas de mergulho. Porém, a principal descoberta atribuída a 

Carothers foi a síntese da poliamida 6,6, conhecida como “nylon”. Na época, sua principal 

aplicação foi na produção de meias femininas devido ao encarecimento da seda e 

posteriormente foi direcionado à fabricação de paraquedas. A partir da Segunda Guerra 

Mundial, o uso de polímeros foi impulsionado por causa da necessidade de propriedades 

específicas exigidas pelas indústrias [3]. 

Desde meados da década de 1970, as questões ambientais sempre estiveram na pauta de 

discussão mundial. O consumo desenfreado dos recursos não renováveis e a ausência de 
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políticas públicas regulamentando o uso, tornou a ser tema de diversas reuniões e acordos 

climáticos por todo o planeta. Atualmente, é sabido que o Brasil não está cumprindo o acordo 

de Kyoto. O uso do petróleo se tornou indispensável, e ele é um dos principais constituintes da 

maioria dos plásticos.  

O Brasil é um dos campeões em uso de copos descartáveis, gerando toneladas de 

materiais plásticos que são descartadas inadequadamente, causando impactos na qualidade de 

vida e que se tornaram um dos principais desafios a serem superados. Em geral, os resíduos 

plásticos são encontrados em regiões de águas costeiras e em muitos casos, são encontrados na 

forma de pellets, devido as perdas durante o transporte e carregamentos. Esta poluição afeta a 

vida marinha, de modo que aves, peixes e tartarugas chegam a ingeri-los e, por não serem 

digeríveis, obstruem o aparelho digestório do animal, levando-o a óbito. Regiões bastante 

povoadas e bacias hidrográficas localizadas próximas a rios e lagos sofrem bastante com este 

problema. 

A resistência à degradação não é necessariamente o maior problema, e sim a má 

utilização destes materiais bem como seu processo de fabricação. Sacolas e canudos plásticos 

de polietileno e copos à base de poliestireno são exemplos de polímeros aplicados em materiais 

que, em sua maioria, são biodegradáveis. As garrafas plásticas, por exemplo, são utilizadas em 

substituição às garrafas de vidro, uma vez que são mais leves e apresentam um custo mais baixo. 

Contudo, para reutilizá-las, é preciso esterilizar, e este processo demanda o uso de altas 

temperaturas, o que prejudicaria o material, considerando à baixa resistência à temperatura da 

maior parte dos plásticos. As Tabelas 1 e 2 apresentam os principais tipos de plásticos e suas 

aplicações e a proporção de resíduos gerados com o descarte inadequado [4].  

Tabela 1 – Plásticos e sua utilização em embalagens. 

Plástico Uso 

Politereftalato de etileno Garrafas de bebidas, refeições prontas para 

forno. 

Polietileno de alta densidade Garrafas para leite e detergente. 

PVC Bandejas de alimentos, filme plástico, 

garrafas de squash, frascos de xampu. 

Polietileno de baixa densidade Sacos de transporte, sacos de lixo. 

Polipropileno Banheiras de margarina, bandejas de comida 

para micro-ondas. 

Poliestireno Potes de iogurte, talheres de plástico, 

bandejas de carne / peixe em espuma, caixas 

de hambúrguer. 
Fonte: Nicholson, 2006. 
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Tabela 2 – Geração de resíduos plásticos por uso final 

Uso final Vida Aproximada/Anos % Descarte 

Embalagens 1 100 

Transporte 5 20 

Móveis e utilidades domésticas 10 10 

Aparelhos elétricos 10 10 

Construção civil 50 2 

Fonte: Nicholson, 2006. 

Na busca por materiais mais resistentes e com custo mais baixo, muitas pesquisas 

utilizam matérias-primas naturais que possam ser empregadas na fabricação de materiais 

denominados compósitos. Compósitos são materiais produzidos a partir da combinação de dois 

ou mais componentes de naturezas distintas, de modo que o resultado da combinação das 

propriedades de seus constituintes contribua para melhorar as características do produto final. 

Um compósito geralmente é formado por duas fases: matriz e fase dispersa. A primeira pode 

ser um material polimérico, metálico ou cerâmico e envolve a segunda, que podem ser materiais 

particulados ou fibras (Figura 1). A combinação desses elementos se faz bastante presente em 

utensílios domésticos, veículos, edifícios, visto que a tecnologia impulsiona o aprimoramento 

de materiais tradicionais, cujas aplicações para as quais são destinadas não são supridas sem 

essa associação. Em geral, melhoram as propriedades mecânicas como dureza, rigidez do 

produto e é dito que o reforça [5,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Callister, 2008. 

Figura 1 – Classificação de compósitos. 
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Pesquisas envolvendo o uso de fibras naturais como material de reforço na produção de 

compósitos, tem despertado o interesse na indústria, uma vez que elas possuem baixa densidade, 

menor abrasividade e podem melhorar a resistência mecânica a um custo menor, quando 

comparadas ao emprego de fibras sintéticas como a fibra de vidro. Estas fibras naturais podem 

ser de origem animal, vegetal ou mineral. Existem diversas aplicações para compósitos 

produzidos à base de fontes renováveis (Figura 2). Por exemplo, embalagens para 

armazenamento de ovos e frutas produzidas a partir de fibra de coco e amido de mandioca 

podem substituir as de papelão ou isopor; acessórios para ferramentas de jardinagem à base de 

gelatina e serragem em substituição ao alumínio e madeira ou ao polipropileno; vasos para 

mudas de plantas a partir da casca de arroz ou da fibra de coco verde em substituição aos vasos 

de plástico ou cerâmica, dentre outras [7,8]. 

 

Segundo Gonçalves et al. [9], as fibras vegetais possuem aplicações em vários setores 

como construção civil, indústria naval e automobilística, na área da saúde com os sistemas de 

liberação controlada de medicamentos à base de fibras, etc. Apresentam diversas vantagens, 

entre elas, ecológicas e econômicas, pois seus resíduos são facilmente absorvidos pela natureza, 

além da geração de empregos na economia local. Sua produção requer pouca energia e também 

possibilita a fabricação de materiais mais leves e resistentes, além de liberarem pouco dióxido 

de carbono ao meio ambiente quando expostas a processos de incineração ou compostagem. 

Por outro lado, por absorverem água facilmente, as mesmas podem ser atacadas por 

fungos e bactérias, o que pode afetar o desempenho mecânico do compósito e implica na 

Figura 2 – Exemplos de materiais compósitos com fibras vegetais: vaso de planta (à 

esquerda) e caneca em polipropileno (à direita) à base de fibra de coco. 

Fonte: Matéria Brasil. 
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necessidade de tratamentos químicos que possam aumentar sua hidrofobicidade, 

consequentemente melhorando a sua adesão quando empregadas na produção de compósitos 

de matriz polimérica [10]. Outra desvantagem no uso de fibras vegetais lignocelulósicas é a 

limitação da faixa de temperatura (em torno de 220°C), que implica em perda de massa e na 

degradação do material, com a queima da própria fibra [11]. 

As fibras vegetais podem ser designadas como duras ou moles e esta classificação é 

dada de acordo com o local de obtenção e também pela quantidade de lignina presente nas 

paredes secundárias. As fibras duras são obtidas dos feixes vasculares das folhas e possuem 

textura rígida e geralmente possuem teor de lignina superior ao das fibras macias. A principal 

aplicação é na fabricação de cordas, tapetes e tecidos grosseiros [12]. De acordo com o site Só 

Biologia [13], podemos citar como exemplos as fibras de bambu, cana-de-açúcar, milho, 

banana, capim, trigo, coco e sisal. Por outro lado, as fibras macias são obtidas das hastes e são 

mais flexíveis e elásticas, com destaque para o linho, rami, eucalipto, mamona e soja. 

Considerando o uso de fibras vegetais como materiais de reforço na produção de 

compósitos poliméricos, pode-se citar algumas cultivadas no país e que são utilizadas na 

elaboração de novos materiais: coco, juta, sisal, bagaço da cana-de-açúcar, bambu, rami, soja, 

açaí, curauá, abacaxi, linho, miriti, algodão, entre outras [11]. Isto reduz a quantidade de 

polímero empregada, uma vez que a maioria dos polímeros é oriunda de derivados do petróleo. 

Além de ser uma alternativa economicamente viável, diminuindo inclusive o êxodo rural, 

atende à maioria das exigências em suas propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e, em 

muitos casos, ocasiona melhorias nestas propriedades [14]. 

O sisal (Agave Sisalana) é uma planta oriunda do México e que tem vasta aplicação, 

principalmente no que se refere ao uso de suas fibras (Figura 3) [15]. Chegou ao Brasil no início 

do século XX através do estado da Bahia. É considerada a fibra dura mais comercializada no 

mundo, sendo o Brasil o maior exportador. Além disso, é responsável por manter a economia 

local de diversos lugares devido ao processo de beneficiamento, que se inicia desde o cultivo 

da planta e se estende até a comercialização da fibra [16]. 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Medeiros e colaboradores (2016), os principais produtores de sisal no 

Brasil se localizam na região Nordeste divididos entre: Bahia, com 95,8% da produção total; 

Paraíba com 3,5%, Ceará com 0,4% e Rio Grande do Norte com 0,3%. Em 2016, o valor 

mínimo que o Governo Federal estabelecia era de R$ 1,73/kg [17]. Segundo dados obtidos em 

maio de 2018 em consulta no site do Ministério da Fazenda, o valor mínimo da fibra bruta 

beneficiada passou a ser R$ 2,04/kg, mais barata quando comparadas a outras fibras como juta 

(R$ 2,54/kg; Região Norte) e piaçava (R$ 2,47/kg; Bahia e Região Norte) [18]. Estes valores 

foram estabelecidos em portaria regulamentada pelo próprio ministério e vigoraram entre junho 

de 2017 e junho de 2018. Já o valor do polipropileno virgem ficou na média de R$ 7,92/kg, o 

que justifica o interesse de muitas indústrias em reduzir os custos com o polímero sem perder 

as boas propriedades que ele fornece aos materiais [19]. 

Wambua et al. estudaram o comportamento mecânico de compósitos de matriz de 

polipropileno com algumas fibras naturais e o sisal se destacou como a fibra que apresentou o 

melhor desempenho em relação à absorção de impacto [20]. Em 2010, um levantamento feito 

na Universidade do Porto (Portugal) mostrou que na indústria automobilística utiliza-se 

bastante o polipropileno e o polietileno na fabricação de peças como para-choques, painéis, 

tanques de combustível, sistemas de ar condicionado, airbag, revestimento da cabine, 

reservatório de água para limpeza do para-brisas, etc [21]. A vantagem da utilização destes 

materiais é que reduzem a massa utilizada, de modo que a cada 300 kg de materiais tradicionais 

Fonte: Nossa Ciência. 

Figura 3 – Espécie de sisal (Agave Sisalana) da qual se 

extraem as fibras. 
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usados, só se utiliza 100 kg de polímeros para a produção da mesma quantidade de peças, 

reduzindo os custos com a produção e melhorando o uso dos espaços, além da economia de 

combustível [22]. Os compósitos poliméricos produzidos a partir do uso de fibras vegetais estão 

sendo utilizados nestas mesmas aplicações, com o objetivo de reduzir ainda mais os custos com 

a produção sem provocar perdas nas propriedades do novo material, além de facilitar o processo 

de degradação em casos de descartes inadequados. Por outro lado, um alto volume de fibras 

pode reduzir as propriedades mecânicas, alterando a área interfacial entre as fibras e a matriz e 

aumentando a quantidade de falhas e/ou trincas [23-26]. 

Além do baixo custo na obtenção de fibras vegetais, a possibilidade de modificação por 

meio de tratamentos químicos, torna cada vez mais comum à sua utilização como agente de 

carga e reforço em compósitos com matrizes poliméricas. Para melhorar a adesão das fibras 

com uma matriz, em especial, polimérica, é preciso submeter às fibras a alguns tipos de 

tratamento químico, com destaque para a mercerização e a acetilação. Estes tratamentos 

modificam a superfície da fibra e também alteram suas propriedades mecânicas como tensão, 

módulo de elasticidade e alongamento na ruptura [27].  

A celulose é o principal polímero presente na polpa vegetal e pode ser encontrada em 

feixes chamados fibrilas. Geralmente, ela está associada com a lignina e a hemicelulose, sendo 

necessárias algumas etapas para sua extração, isolamento e caracterização. Sua estrutura 

química apresenta ligações de hidrogênio do tipo intermolecular e certa quantidade de ligações 

cruzadas, dificultando sua solubilidade em água. É importante destacar que ela pode ser 

altamente cristalina e também amorfa e, por conta desta cristalinidade o tratamento alcalino 

com hidróxido de sódio (NaOH) é usado como alternativa para extraí-la.  

De acordo com o artigo de Li e colaboradores [28], a acetilação de fibras naturais é um 

tipo de tratamento químico que consiste na modificação da parede celular da fibra, de modo 

que a substituição dos grupos hidroxilas (–OH) pelo grupo acetil (CH3COO–) seja capaz de 

tornar a fibra hidrofóbica, reduzindo a higroscopicidade e melhorando a adesão interfacial fibra-

matriz. Contudo, para que este processo aconteça é preciso antes que as fibras sejam tratadas 

em meio alcalino por meio da mercerização. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a possibilidade da incorporação de fibras longas de sisal orientadas 

aleatoriamente na produção de compósitos com matrizes de polipropileno virgem e/ou 

polietileno reciclado para a fabricação de peças automotivas para reduzir o custo, porém 

mantendo as propriedades e a qualidade do produto. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Produzir compósitos incorporando fibras longas em matrizes de polipropileno virgem e 

polietileno reciclado; 

 Analisar os efeitos dos tratamentos sobre a adesão fibra-matriz. 

 Avaliar a influência dos percentuais de fibras nas propriedades mecânicas dos 

compósitos a partir dos ensaios mecânicos de tração, dureza e impacto; 

 Estudar a possibilidade de aplicação dos compósitos em peças automotivas em 

substituição aos materiais já utilizados. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 A seguir, serão descritos os materiais utilizados, as matrizes poliméricas, a fibra de sisal 

e os reagentes, e os métodos para obtenção dos compósitos e suas respectivas técnicas de 

caracterização.  

3.1 Materiais Utilizados 

 Como matriz polimérica foram utilizados o polipropileno virgem e o polietileno 

reciclado (Figura 4), cedidos por duas empresas localizadas no município de Fortaleza, que se 

mostraram interessadas na comercialização do produto e na parceria com o LAMEFF. Para a 

fase dispersa, foram empregadas fibras vegetais de sisal obtidas na forma de rolo de barbantes 

no centro da cidade de Fortaleza (Figura 5). Os reagentes utilizados, para os tratamentos 

superficiais foram: solução de hidróxido de sódio com concentração de 2% (NaOH), ácido 

sulfúrico (H2SO4), ácido acético (CH3COOH), anidrido acético (C4H6O3) e água destilada. 

     

 

 

 

Figura 4 – Amostras de polipropileno virgem (a) e de polietileno reciclado (b) na forma de pellets. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

a) b) 
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3.2 Parte Experimental  

O procedimento experimental foi realizado no Laboratório de Mecânica da Fratura e 

Fadiga (LAMEFF), vinculado ao Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). A corda foi desfiada, de modo a separar as fibras. As 

fibras usadas foram contínuas (longas), cortadas no tamanho de 20 cm. Após a separação e corte 

das fibras, estas foram divididas em dois grupos: uma parte foi submetida ao tratamento alcalino 

com NaOH 2% e a outra com acetilação, descritos a seguir.      

Em se tratando da composição química das fibras naturais, a maior parte é composta por 

celulose, hemicelulose e lignina, além de gorduras e ceras [27]. Para remover o excesso de 

impurezas e/ou sujeiras, as fibras precisam ser lavadas antes de qualquer tipo de tratamento 

químico. Desta forma, esta etapa consistiu na imersão das fibras em água destilada, a 80 °C 

durante uma hora. Após a lavagem, foram secadas em uma estufa a 60 °C. Esse processo de 

lavagem foi repetido intercalando entre os processos de mercerização e acetilação. A principal 

característica observada durante esse processo foi a mudança na coloração da água que era 

descartada, indicando a eliminação principalmente de lignina e hemicelulose. 

Foram imersos 90 g de fibras de sisal em 750 mL de solução de NaOH 2%, à temperatura 

de 60 °C e sob agitação constante durante uma hora. Este processo visa remover substâncias 

Figura 5 – Amostra de fibras de sisal utilizadas na produção dos 

compósitos. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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que são solúveis em ambiente alcalino. Repetiu-se o procedimento outras duas vezes e, entre as 

repetições, as fibras foram lavadas como descrito no item acima, até atingir a neutralidade com 

pH=7. O procedimento de mercerização foi realizado ao menos três vezes, sendo esta etapa 

necessária para o processo de acetilação das fibras [29]. 

Para a realização do procedimento de acetilação das fibras, a metodologia foi adaptada 

de D’Almeida e colaboradores [30]. Após mercerizadas, as fibras foram imersas em uma 

solução de ácido acético e anidrido acético na proporção (1:1,5), com adição de 15 gotas de 

ácido sulfúrico (H2SO4) para 750 mL de solução, à temperatura de 80 °C. Esta adaptação 

ocorreu porque, em temperaturas mais elevadas, a fibra pode sofrer degradação [31]. Após 

acetiladas, as fibras foram lavadas como descrito no processo de lavagem e secadas em estufa 

a 60 °C. 

 

3.3 Técnicas para a Obtenção e Caracterização 

A adição da fibra de sisal seguiu as proporções de 0%, 5%, 10% e 15%, para as fibras 

mercerizadas e acetiladas com os dois polímeros, totalizando 14 placas produzidas. Estes 

percentuais foram escolhidos devido ao grande volume formado pelas fibras longas e também 

pela possibilidade de menor contato entre as fibras e as matrizes à medida que este percentual 

fosse elevado. Para a confecção das placas, as fibras foram dispostas aleatoriamente, devido a 

estudos anteriores realizados por pesquisadores do laboratório que apresentaram bons 

resultados nesta orientação.  

As placas das matrizes e dos compósitos foram produzidas em um molde de Al-Mg, 

com dimensões (260 mm x 80 mm x 4 mm), pelo processo de moldagem por compressão a 

quente. Para minimizar as imperfeições, a superfície de contato do molde foi lixada com lixas 

d’água de granulações 120, 220, 400, 600 e 1200 e foi utilizado óleo de silicone como agente 

desmoldante para evitar que o plástico aderisse ao molde e dificultasse no processo de retirada 

das placas. 

Aproximadamente 100 g de PP e PER na forma de pellets, foram pesados em uma 

balança semianalítica. Esta quantidade foi suficiente para fornecer uma placa com as dimensões 

do molde, embora a única mudança entre as placas fosse a espessura, que variou entre 4 mm e 

8 mm, o que pode ser justificado pela heterogeneidade das fibras no molde e ao aumento do 

teor de vazios, visto que muitas fibras ficaram próximas à superfície [32]. Ao ser espalhado ao 

longo do molde, o material foi aquecido gradualmente até no máximo 200° C. Este aquecimento 
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possibilita uma melhor adesão entre a matriz e a fase dispersa. Quando o valor estava próximo 

desse limite, o molde foi fechado e resfriado gradualmente até a temperatura ambiente, e sob 

este exerceu-se uma pressão constante, suficiente para que a superfície da placa fosse a mesma 

em ambos os lados da placa e evitar possíveis formações de bolhas. Este procedimento foi 

repetido para a fabricação de todos os compósitos. A velocidade de resfriamento assim como o 

formato do molde influencia na cristalinidade dos compósitos, de modo que um resfriamento 

lento pode implicar em um compósito mais resistente mecanicamente e, caso seja rápido, pode 

haver aumento na ductilidade e na resistência ao impacto [33-36]. 

3.3.1 Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

Os espectros das fibras e das matrizes foram obtidos em um equipamento IRTracer-100 

na faixa de 400 a 4000 cm-1 em equipamento pertencente ao Departamento de Química 

Orgânica e Inorgânica da UFC, com uma resolução de 1 cm-1. As amostras foram colocadas na 

forma de filme pulverizado e prensadas em pastilha de KBr. A técnica auxilia na identificação 

de grupos funcionais mostrando suas bandas de absorção na região do infravermelho. As fibras 

foram analisadas antes, durante e depois dos tratamentos químicos de modo a observar a 

presença ou ausência de grupos funcionais característicos. Também foram obtidos espectros de 

infravermelho das matrizes poliméricas empregadas [37]. 

3.3.2 Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (EDS) 

Para verificar os componentes da fibra de sisal, foi realizada uma análise por EDS.  A 

técnica é válida para determinar elementos de número atômico maior que 11 e engloba um 

acessório de um microscópio eletrônico que consiste em determinar quais elementos químicos 

podem estar presentes em uma amostra. Baseia-se em um feixe de elétrons que incide sobre 

uma amostra, excitando os elétrons e liberando energia da ordem de comprimento dos raios X, 

permitindo gerar o mapeamento da composição da amostra, uma vez que cada elemento possuir 

um valor característico de energia [38]. 

3.3.3 UV-Vis Por Reflectância Difusa 

Esta análise é usada em sólidos, com o objetivo de se obter espectros de absorção da luz 

por meio das bandas de reflexão e das transferências de carga, auxiliando nas medidas de 

propriedades óticas por meio da teoria de bandas dos sólidos [39]. Os espectros de UV-Vis por 

Reflectância Difusa foram obtidos em um equipamento espectrofotômetro UV-Vis, modelo 

Shimadzu UV-2600 com esfera integradora ISR-2600 Plus, pertencente ao Departamento de 
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Química Orgânica e Inorgânica da UFC. Foram traçados no comprimento de onda de 200 a 500 

nm, usando cubeta de quartzo com um percurso óptico de 1 cm. O próprio software integrado 

ao equipamento forneceu os dados de reflectância e absorbância em função do comprimento de 

onda, conhecido como Kubelka Munk [40]. Foram analisadas as fibras de sisal sem tratamento 

(natural), tratadas com NaOH 2% e acetiladas bem como as amostras de PP e PER e seus 

respectivos compósitos. A partir destes dados foi possível obter a energia de “band gap” bem 

como identificar algumas transições eletrônicas características de algum dos constituintes do 

material.  

3.3.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

A DSC é uma técnica termoanalítica que trata da transferência (fluxo) de calor sofrida 

por uma amostra em função da temperatura, utilizada na análise de propriedades tais como 

pontos de fusão, de amolecimento, calor específico, cinética da reação e percentual de 

cristalinidade [41]. As curvas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram obtidas em 

equipamento SHIMADZU DSC-50, pertencente ao Departamento de Química Orgânica e 

Inorgânica da UFC, sob atmosfera de N2 e utilizando um fluxo de 50 mL/min. Foram utilizadas 

5,0 mg de amostra em uma faixa de temperatura de 27 a 500 °C a uma razão de aquecimento 

de 10 °C/min. 

3.3.5 Ensaio de intumescimento 

Com a finalidade de se verificar os efeitos dos tratamentos químicos sobre a capacidade 

de sorção de água pelas fibras, realizou-se um ensaio de intumescimento [42]. Para isso, as 

fibras natural, mercerizadas e acetiladas inicialmente foram pesadas em uma balança 

semianalítica. Em seguida, foram imersas em água e em intervalos de tempo pré-determinados, 

as mesmas eram retiradas e após a remoção do excesso de água eram pesadas novamente. O 

grau de intumescimento (G.I) foi calculado pela massa da fibra úmida (Múm) e a massa da fibra 

seca (Mseca) de acordo com a Eq.1.  

 

 

𝐺. 𝐼. (%) =
𝑀ú𝑚 – 𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎 

𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎
 · 100       (1) 
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3.3.6 Ensaios de Dureza, Impacto e Tração 

 O ensaio de dureza foi realizado em cinco amostras quadradas de dimensões 1,5 mm x 

1,5 mm, adaptado da norma ASTM E18-07, com espessuras variando de 3 mm a 8 mm [43]. O 

equipamento utilizado foi um durômetro de bancada modelo Microtest Rockwell/Brinell 

pertencente ao Laboratório de Ensaios Mecânicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará – Campus Fortaleza (Figura 6), e usou-se a escala D da Dureza Rockwell 

com penetrador de cone de diamante, pois, dentre as escalas e penetradores existentes no 

laboratório, esta foi a que mais se adequou aos materiais. A faixa dos valores de dureza 

atendidos por essa escala corresponde a 40 HRD – 77 HRD, onde HRD é a unidade de dureza 

Rockwell para a escala D. A pré-carga para todas as amostras foi de 3 kgf e a carga principal 

foi de 100 kgf.  

 

Foi realizado no mesmo local o ensaio de impacto Charpy, baseado na norma ASTM 

D6110-18 [44]. Pode ser feito variando ou não a temperatura e, por meio deste, é possível 

estimar o comportamento dúctil-frágil dos materiais bem como obter a energia absorvida até a 

fratura, caracterizando a tenacidade ao impacto (Figura 6-b). Foram feitos ensaios em cinco 

corpos de prova do tipo A, com entalhe em V, cujo comprimento foi 55 ± 3 mm e seção 

Figura 6 – Durômetro modelo Microtest 737 Rockwell/Brinell utilizado no ensaio de dureza 

(a) e máquina utilizada para ensaio de impacto Charpy (b). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

a) b) 
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quadrada de lado igual a 10 ± 0,2 mm. O entalhe foi produzido manualmente usando uma serra 

circular e uma entalhadeira com lâmina e em seguida as dimensões foram conferidas com 

auxílio de um micrômetro. 

O ensaio de tração no material polimérico foi realizado sob a norma ASTM D638 e nos 

compósitos foi conduzido de acordo com a norma ASTM D3039 [45,46]. Para as matrizes, os 

corpos de prova foram confeccionados nas dimensões do tipo I da norma. Já para os compósitos, 

as amostras foram usinadas em formato retangular, cortadas manualmente com auxílio de uma 

serra. Foi usada uma máquina de ensaio de tração universal EMIC com célula de carga de 100 

kN e capacidade máxima 300 kN (Figura 7) e os corpos de prova foram ensaiados a uma 

velocidade de 5 mm/min. Devido à falta de extensômetro, o único dado obtido foi a tensão 

máxima suportada pelos corpos de prova. Por isso, decidiu-se tratar estes dados em uma análise 

estatística de Weibull, em busca dos parâmetros de forma e de escala para que fosse analisada 

a probabilidade de falhas dentro da faixa de tensões obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Máquina universal de ensaio de tração 

utilizada para determinar a tensão máxima dos 

corpos de prova. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A distribuição de Weibull foi proposta pelo sueco E. W. Weibull em 1939, mas só foi 

aceita pela comunidade científica em 1951.  De acordo com Ferreira e colaboradores, o modelo 

de Weibull desenvolveu uma função de distribuição de probabilidade capaz de alterar a média 

e o desvio padrão ao variar um parâmetro relacionado a geometria da estrutura [47]. A análise 

estatística de dados é aplicada nos mais variados sistemas em que se destaca uma variável 

aleatória. Os dados obtidos com os ensaios podem ser considerados como uma variável aleatória 

não negativa, assim, esta distribuição é uma eficiente ferramenta para materiais com 

comportamento frágil. O modelamento é dado de acordo com a função de distribuição 

acumulada da equação de Weibull: 

F (𝑋; 𝑚, 𝜎0 ) = 1− e
(−

σm
σ0

 )
      (2) 

Logo, 𝐹 (𝑋; 𝑚, 𝜎0) é a probabilidade de o evento analisado acontecer, σ a tensão máxima 

suportada (variável aleatória), σ0 a constante de normalização (parâmetro de escala) cuja 

probabilidade de falha é de 63,2 % e m o módulo de Weibull (parâmetro de forma), que 

determina a forma da função de distribuição. Reescrevendo a expressão anterior na sua forma 

linear, temos: 

ln (ln  (
1

 1−𝐹𝑗
 ) ) = 𝑚·ln(σj) − 𝑚·ln(σ0)                                 (3) 

A partir desta análise estatística foi possível descobrir o valor médio da tensão máxima 

dos corpos de prova. Para isto, foi preciso ordenar os valores das tensões máximas em ordem 

crescente, para determinar as probabilidades de fratura acumulada pelo fator 𝐹𝑗 = (𝑗 − 0,5) /𝑁, 

sendo N o número de corpos e prova e j variando de 1 até N [48]. A expressão linearizada é da 

forma y = a + bx, na qual y é o termo da esquerda da equação acima e x correspondente ao 

termo ln (σ0). Plotando-se um gráfico dessa reta, obtêm-se os valores de m e σ0. Com estes 

valores, também pode-se substituí-los nas equações abaixo para obter o valor médio da variável 

aleatória (σ50) e a variância da mesma (Var50): 

σ50 = σ0 · Γ (1 +   
1

m
 )      (4) 

Γ (1 +   
1

m
 ) É a função gama e seu valor pode ser calculado com o auxílio de softwares como 

o Mathematica, Maple e Matlab. 

𝑉𝑎r50 = σ0
 2 · (Γ (1 +   

2

m
 ) − Γ2 (1 +  

1

m
 ))    (5) 
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3.3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para analisar a morfologia da superfície das fibras antes e depois dos tratamentos e para 

verificar a adesão com o PP e o PER nas superfícies de fratura oriundas do ensaio de tração, 

foram obtidas imagens por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), realizadas na Central 

Analítica da UFC. O microscópio utilizado foi o Inspect S5-FEI para a avaliação da superfície 

antes e depois do tratamento químico. As amostras foram coladas junto ao stub com fita de 

carbono de dupla colagem e cobertas com Au usando uma metalizadora QT150 ES-Quorum, 

possibilitando a análise em MEV de alta tensão, pois havia necessidade de descarga dos elétrons 

que atingiram o material sem riscos de degradá-lo. Ajustando o MEV para valores entre 10,00 

e 20,00 kV, foram analisadas a superfície das fibras e dos compósitos para aumentos que 

variaram entre 100 e 3.000 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando se trata do uso de fibras vegetais como carga de reforço em matrizes 

poliméricas, é sabido que estas combinações ocasionam aumentos nas propriedades 

relacionadas à resistência dos materiais que as contêm. Na maioria dos compósitos, os agentes 

de reforço melhoram as propriedades dos materiais aos quais são incorporados. A maior parte 

possui alta resistência à tração e módulo de Young, com características que superam até muitos 

metais. A matriz polimérica, quando associada às fibras, atua como agente de transferência, de 

modo que o estresse sofrido pelo material compósito é distribuído ao longo das fibras 

incorporadas, tornando o material forte [3,5]. 

A relação entre o comprimento e a quantidade ideal da fibra para um melhor grau de 

adesão interfacial é avaliada considerando que uma matriz é colocada em uma de suas 

extremidades, de modo que entre elas existe um comprimento que é responsável pelo equilíbrio 

entre a força e a adesão entre a fibra e a matriz. Este comprimento é conhecido como 

comprimento crítico e é fundamental para diferenciar as fibras contínuas das fibras 

descontínuas. As fibras contínuas são as fibras cujo comprimento são maiores que o 

comprimento crítico, e as descontínuas são conhecidas como fibras curtas por que são menores 

que este comprimento crítico. Essa relação é importante para que se tenha transferência de 

tensão para as fibras, o que caracterizaria um ótimo agente de reforço [49]. A resistência ao 

intemperismo e à ação de produtos químicos e corrosão, assim como o processo de fabricação 

e usinagem permitem o uso destes materiais. Algumas aplicações podem ser vistas na indústria 

naval e nos biomateriais, com estruturas que buscam se assimilar à estrutura óssea e a pele [3,5]. 

Desta forma, o objetivo de caracterizar as fibras e submetê-las ao tratamento químico 

foi para que melhorassem a adesão com o plástico e pudessem ser usadas na produção dos 

compósitos. A combinação desses elementos se faz bastante presente, visto que a tecnologia 

impulsionou o aprimoramento de materiais tradicionais cujas aplicações para as quais são 

destinadas não são supridas sem essa associação. 

4.1 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier  

Segundo Mohan e Kanny, o processo de mercerização é o tratamento químico mais 

utilizado com a finalidade de melhorar a adesão entre a fibra e a matriz [50]. Favaro et al. citado 

por estes autores estudaram a modificação na superfície da fibra e observaram que a 

modificação é atribuída ao grupo hidroxila da celulose presente. Logo, antes de adicionar as 
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fibras aos plásticos, foi preciso identificar os principais grupos funcionais presentes nas fibras 

de sisal natural, tratada com NaOH 2% e acetilada com ácido acético e anidrido acético na 

proporção (1:1,5) com adição de gotas de H2SO4 concentrado como catalisador. 

Os espectros de infravermelho forneceram algumas bandas de absorção características 

de estiramentos ou deformações e comprovaram a eficiência dos tratamentos químicos (Figura 

8). Na fibra natural a banda de 1047 cm-1 foi atribuída às deformações nos acoplamentos C–H 

e C–O. Os picos em 560 cm-1 e 897 cm-1 corresponderam à deformação C–OH e as ligações β-

glicosídicas existentes na hemicelulose [51]. 

 

 

As vibrações em 1246 cm-1 e 1318 cm-1 foram atribuídas ao estiramento C–O e ao grupo 

acetil na lignina e hemicelulose. As bandas em 1371 cm-1 e 1427 cm-1 indicaram deformação 

C–H presente na celulose e hemicelulose e deformação C–H lignina, respectivamente. Em 2920 

cm-1 foram observadas deformações axiais nas ligações C–H alifáticas e 2858 cm-1 grupos –

CH2 associados à celulose e hemicelulose. Outro pico importante relacionado à estrutura da 

lignina foi em 1509 cm-1, correspondente a um estiramento C=C do anel aromático. Na fibra 

natural, a banda em 1737 cm-1 foi referente ao estiramento C=O na ligação éster na estrutura da 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 8 – Espectro de infravermelho com as bandas para as fibras de sisal 

natural, tratada com NaOH 2% e acetilada. 
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hemicelulose. Houve uma diminuição na intensidade destas bandas, em especial do estiramento 

OH referente à hidroxila da água, diminuindo a capacidade de absorção de água, sendo mais 

evidente no processo de acetilação [52]. 

Pode-se justificar a ausência das bandas de absorção 1246 cm-1 e 1737 cm-1 observadas 

no espectro de infravermelho da fibra mercerizada por conta da hidrólise alcalina que ocorre, 

na qual a lignina foi removida parcialmente, tornando a parede celular da fibra menos rígida 

[53]. Houve desaparecimento das bandas 1246 cm-1 referente a C–O lignina e 1738 cm-1 C=O 

hemicelulose [54]. Na fibra acetilada, as bandas 1236 cm-1 e 1756 cm-1 surgiram mais 

acentuadas e isto foi atribuído aos estiramentos dos grupos C–O–C e C=O. Isto indicou que o 

grupo acetil foi inserido nas fibras, modificando-as quimicamente. 

Para a preparação das amostras foi utilizada pastilha de KBr, e este é bastante 

higroscópico, de tal maneira que ficou evidenciado nos espectros de infravermelho de ambas 

as matrizes poliméricas. O uso dos polímeros com KBr teve a finalidade de melhorar as bandas 

de absorção e, para isso, no espectro de infravermelho do polipropileno (Figura 9) é preciso 

considerar as duas bandas em 3437 cm-1 e 1641 cm-1 como bandas associadas ao estiramento 

O–H, relativas à umidade absorvida pelo uso da pastilha [55]. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 9 – Espectro de infravermelho com as bandas para o PP utilizado. 
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No espectro, é importante destacar algumas bandas de absorção características do 

polipropileno. As bandas fortes em 971 cm-1 e 1167 cm-1 são referentes a estiramentos das 

ligações C–C, deformação angular do tipo rocking para o grupamento CH3 e deformação 

angular C–H, conforme verificado por Miyazawa em 1964 [56]. De acordo com o autor, as 

intensidades relativas em 1001 cm-1 e 971 cm-1 podem ser usadas para medir a cristalinidade e 

a taticidade. Outro estudo que detalha bastante a caracterização por infravermelho, pode ser 

consultado em um capítulo do livro Polypropylene: An A-Z Reference. O autor, Erik 

Andreassen, listou uma tabela com as principais bandas de absorção para o polipropileno 

isotático. Baseado nessa tabela, as bandas descritas no espectro acima foram justificadas com 

base nas vibrações do grupo ativo principal [57]. Assim, bandas muito intensas em 2961 cm-1 

e 2921 cm-1 correspondem a estiramentos assimétricos de grupamentos CH3 e CH2. Em 2870 

cm-1 e 2840 cm-1 estiramentos simétricos intensos do grupamento CH2 e em 2725 cm-1, 

estiramento axial de ligações C–H. As bandas fortes em 1459 cm-1 e 1379 cm-1 referem-se ao 

dobramento assimétrico grupamento CH3 e dobramento CH2, respectivamente. Em 840 cm-1, a 

banda é média e pode ser associada a estiramentos das ligações C–C e dos grupamentos C–

CH3, deformação angular do tipo rocking para os grupamentos CH2 e CH3. Por último, bandas 

fracas em 809 cm-1, 529 cm-1 e 456 cm-1, associadas as mesmas deformações angulares da banda 

de 840 cm-1 e a deformação angular do tipo wagging para o grupamento CH2. 

Analogamente, foi analisado o espectro de infravermelho para a matriz de polietileno 

reciclado e suas bandas características podem ser vistas na (Figura 10). Uma observação em 

comparação ao polipropileno foi que a intensidade da banda referente à absorção da umidade 

foi mais fraca em 3433 cm-1 e não apareceu a banda em torno de 1640 cm-1. Por se tratar de um 

plástico obtido pelo processo de reciclagem, é difícil afirmar que não existam impurezas que 

possam interferir na intepretação do resultado. Contudo, no mapeamento da composição 

química feito por EDS, foi detectada a presença de Si, provavelmente oriundo das impurezas 

presentes. Logo, pode-se associar as bandas 2963 cm-1, 2904 cm-1 e 2849 cm-1 a estiramentos 

axiais para o grupamento CH2 e às ligações C–H. Bandas que são muito fracas em 1465 cm-1 e 

1416 cm-1 poderiam estar relacionadas à deformação angular do grupamento CH2 e ao 

estiramento assimétrico Si–O, o que se justifica visto o mapa de EDS, que será mostrado no 

próximo tópico. As bandas de 1096 cm-1 e 1021 cm-1 podem ser por causa da deformação 

angular do grupamento CH2 ou pela presença das vibrações Si–O atribuídas a presença de 

minerais. Por fim, as intensidades em 801 cm-1 e 704 cm-1 são relativas às deformações axiais 

das ligações C–H existentes fora do plano. 
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4.2 Análise do Mapa de Composição Química 

Através do mapa elementar por EDS, foi percebido que a fibra natural apresentou C e 

O como seus principais constituintes, mas apareceram também K, Ca, Mg em pequenas 

quantidades, caracterizando impurezas (Figura 11-a). Estes elementos não fazem parte dos 

principais constituintes (lignina, celulose e hemicelulose) e estão associados aos nutrientes 

existentes no local de cultivo [58]. Também foi observado, em quantidade pouco significante, 

Si, Al, Fe, mas os valores permaneceram dentro do intervalo de ruído do equipamento. Com o 

tratamento alcalino à base de NaOH, uma parcela dessas impurezas desapareceu e surgiu no 

espectro um pico para o Na, oriundo do NaOH (Figura 11-b). Com o processo de acetilação, as 

impurezas que apareciam na fibra natural, assim como sódio introduzido na mercerização foram 

removidos (Figura 11-c). O Au foi usado como cobertura e é associado ao processo de 

metalização da amostra. Mesmo com o tratamento, os percentuais de C e O pouco variaram 

entre as amostras. 

 

Figura 10 – Espectro de infravermelho com as bandas para o PER utilizado. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 11 – Mapeamentos de EDS mostrando a composição 

química da fibra de sisal natural (a), quando submetida ao 

tratamento com NaOH 2% (b) e após o tratamento de acetilação 

(c).  

 

 

 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

a) 

b) 

c) 

a) 
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O mapeamento também foi realizado para os dois plásticos (Figuras 12-a e 12-b). Foi 

percebido que ambos absorveram umidade, uma vez que foi detectada a presença de oxigênio 

ao mesmo tempo que o surgimento da banda de absorção de água no espectro de infravermelho. 

Outra característica é a presença de silício, em maior quantidade na matriz reciclada, o que pode 

estar associado aos materiais constituintes do plástico como aditivos e/ou impurezas. Para os 

compósitos, inicialmente estava sendo realizado o mapeamento, todavia devido não existiam 

diferenças na constituição, salvo quando pelos diferentes percentuais dos elementos presentes 

nas amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Mapeamentos de EDS mostrando a composição química da 

matriz de polipropileno virgem (a) e de polietileno reciclado (b). 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

a) 

b) 
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4.3 UV-Vis por Reflectância Difusa  

Em se tratando de cadeias de polímeros, muitas são conjugadas, isto é, alternam 

sequências de ligações simples e duplas. Assim, há elétrons desemparelhados que constituem 

bandas de energia devido aos processos de oxidação ou redução que ocorrem nas cadeias 

poliméricas [59]. A lignina presente nas fibras possui banda de absorção máxima em 280 nm e 

a coloração da fibra é em função dessa absorção da luz pela lignina [60]. A banda em 286 nm 

(Figura 13) equivale à transição eletrônica π→π* correspondente ao anel aromático de unidades 

fenólicas não-conjugadas relacionadas à estrutura química da lignina [61]. A remoção da 

lignina é fundamental, uma vez que em sua cadeia polimérica há muitas conjugações e isto 

poderia diminuir o valor de “band gap”, devido aos elétrons π existentes. As transições 

eletrônicas do espectro vibracional estão relacionadas ao respectivo nível eletrônico, de modo 

que quanto maior conjugação, menor a energia de “band gap” e maior o momento de dipolo de 

transição [62]. 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 13 – Espectro de UV-Vis obtido por Reflectância Difusa para as fibras de sisal. 



42 
 

A introdução do sódio devido ao processo de mercerização faz com que o valor de “band 

gap” diminua, uma vez que em solução aquosa o NaOH se dissocia liberando os íons Na+ e 

OH-. Com a acetilação, a fibra tem seu caráter covalente aumentado, o que justifica o elevado 

valor de “band gap”, característica de um material isolante. A acetilação provocou a retirada 

dos grupos tornando maior a hidrofobicidade e alterando as interações eletrostáticas (remoção 

de impurezas com natureza condutora), elevando o caráter covalente. Os valores de 

comprimento de onda obtidos na tabela foram calculados a partir de uma reta tangente no ponto 

de menor absorção no espectro de reflectância (Figura 14). Esse valor foi substituído na equação 

Egap = 1240/ λ e então encontrou-se os valores para a energia das bandas (Tabela 3). Os 

resultados obtidos com os valores de “band gap” complementaram as demais análises 

mostrando que o tratamento nas fibras possibilitou a retirada de impurezas e de estruturas muito 

conjugadas, aumentando o caráter covalente entre a fibra e matriz [63]. 

 

Figura 14 – Valores da energia de “band gap” para as fibras de sisal obtidos 

pelo método de Kubelka-Munk.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 3 – Valores de energia de “band gap” em função do comprimento de onda e do tipo de 

fibra. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Os compósitos com fibras mercerizadas e acetiladas quase não apresentaram diferenças 

nos espectros de UV-Vis por Reflectância Difusa (Figuras 15 a 18), exceto os de PER com 

fibras acetiladas, que apresentou um maior valor de absorbância, indicando apenas que o 

caminho ótico percorrido pela luz foi superior em relação aos demais. Ambas as matrizes, 

apresentaram bandas de absorção muito próximas e semelhantes às das fibras. Notou-se que 

para os polímeros e compósitos surgiram pequenas bandas na faixa de 310–410 nm, se 

deslocando em direção à região visível do espectro, podendo estar associadas aos grupos C–C 

e C=O, presentes nos compósitos. Essas transições são relacionadas às transições n → π* 

referentes ao processo de transferência de carga visto a presença de estruturas conjugadas com 

anéis aromáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Fibra Comprimento de onda λ  

(nm) 

“Band Gap” Egap (eV) 

Sisal natural 311 3,98 

Sisal mercerizado 

Sisal acetilado 

329 

228 

3,77 

5,44 

Figura 15 – Espectro de UV-Vis por Reflectância Difusa para o PP puro 

e os compósitos tratados com solução de NaOH 2%. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 16 – Espectro de UV-Vis por Reflectância Difusa para o PP puro e 

os compósitos de fibra acetilada. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 17 – Espectro de UV-Vis por Reflectância Difusa para o PER puro e 

os compósitos tratados com solução de NaOH 2%. 
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Em polímeros semicristalinos, as moléculas se agrupam em regiões ordenadas 

conhecidas como cristalitos e que são responsáveis por grande parte da absorção em 

comprimentos de onda mais curtos [64]. A intepretação dos espectros de absorbância se baseou 

no artigo de Allen [65]. Para ambos os polímeros se percebeu uma cauda de absorção muito 

longa que se estendeu para a região visível. As absorções em 222 nm e 248 nm devem estar 

associadas à transição π → π* do grupo etileno de impurezas presentes. Existe também uma 

absorção centrada em 277 nm, o que aponta a presença de grupos carbonila. O autor cita que 

estudos anteriores sugeriram que os grupos carbonila são predominantes no polipropileno. A 

banda de absorção em 312 nm pode ser por conta das transições n → π* dos grupos carbonila 

conjugados. Finalmente, a presença de três bandas de absorção fracas em 363, 387 e 410 nm é 

interessante quando se considera a oxidação induzida pela luz no polímero. A atribuição dessas 

bandas é bastante difícil, mas, poderia ser íons de metais de transição como o Fe3+. Para o 

polietileno reciclado, não havia estas últimas três bandas e a absorção em 312 nm passou a ser 

336 e 350 nm para a fibra submetida ao tratamento alcalino e acetilada, respectivamente. 

Os valores para a energia de “band gap” (Egap) dos plásticos e dos compósitos podem 

ser vistos nas Figuras 19 e 20 e na Tabela 4. Os altos valores dessa energia para o polipropileno 

e o polietileno reciclado estão de acordo com a literatura [65]. Analisando os valores de energia 

Figura 18 – Espectro de UV-Vis por Reflectância Difusa para o PER puro 

e os compósitos de fibra acetilada. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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para cada matriz e seu respectivo tratamento, percebe-se que para os compósitos de matriz de 

polipropileno, o tratamento com solução de NaOH 2% modificou um pouco os valores, 

aumentando o caráter isolante. Isso se justifica pela remoção de impurezas e do fortalecimento 

das ligações covalentes. Da mesma forma, ocorreu para os compósitos com as fibras acetiladas, 

exceto quando o teor foi de 15% e, devido às baixas propriedades, o valor da energia foi menor, 

porém ficou entre os valores de band gap para a fibra acetilada e o polímero puro. 

Por outro lado, a matriz reciclada de polietileno se mostrou mais isolante, com valores 

superiores à outra. Isso pode ser atribuído à natureza das impurezas que a constituem, inclusive 

podendo ser até resquícios de outras matrizes plásticas em menor escala. Vale destacar que o 

aumento do percentual de fibra de sisal mercerizada diminuiu o valor da energia e isto pode ser 

devido à presença de resquícios de sódio que permaneceram mesmo após a lavagem pós-

tratamento e, por ser um metal, tem caráter iônico e condutor. Porém, esta mesma matriz com 

fibras acetiladas se mostrou muito mais isolante para 5% e 10% de fibras. Entretanto, para esta 

análise, o valor da Egap para o compósito de PER com 15% de fibras de sisal acetiladas 

apresentou o menor valor dentre todas as amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Valores da energia de “band gap” para o PP e os compósitos 

tratados com NaOH 2% (a) e com fibras acetiladas (b), obtidos pelo método 

de Kubelka-Munk. 

 

a) 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 20 – Valores da energia de “band gap” para o PER e os 

compósitos tratados com NaOH 2% (a) e com fibras acetiladas (b), 

obtidos pelo método de Kubelka-Munk. 

 

b) 

a) 
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Tabela 4 – Valores de energia de “band gap” em função do comprimento de onda e do tipo 

de amostra. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 

Amostra Comprimento de onda λ  

(nm) 

“Band Gap” Egap (eV) 

PP 277 e 309 4,48 e 4,01 

PP + 5% Sisal NaOH 2% 236 5,25 

PP + 10% Sisal NaOH 2% 279 4,44 

PP + 15% Sisal NaOH 2% 261 e 274 4,75 e 4,53 

PP + 5% Sisal Acetilado 262 e 269 4,73 e 4,61 

PP + 10% Sisal Acetilado 272 e 280 4,56 e 4,43 

PP + 15% Sisal Acetilado 288 e 307 4,31 e 4,04 

PER 251 4,94 

PER + 5% Sisal NaOH 2% 258 4,81 

PER + 10% Sisal NaOH 2% 263 4,71 

PER + 15% Sisal NaOH 2% 275 4,51 

PER + 5% Sisal Acetilado 199 6,23 

PER + 10% Sisal Acetilado 189 6,56 

PER + 15% Sisal Acetilado 328 3,78 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

b) 
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4.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Considerando que o processo de moldagem por compressão usado para confeccionar os 

compósitos foi realizado a quente, utilizou-se a técnica de calorimetria exploratória diferencial 

para verificar a faixa de temperatura que poderia ser utilizada tanto para os plásticos quanto 

para as fibras. Em outras palavras, verifica-se a energia que é absorvida (processo endotérmico 

e pico para baixo) ou liberada (processo exotérmico e pico para cima) de um material na 

presença de uma atmosfera inerte como argônio e nitrogênio [66].  

A Figura 21 representa a curva de degradação para a fibra de sisal natural. Percebeu-se 

a eliminação de água na fibra em torno do pico endotérmico de 110,63 °C (Tendo) e dois picos 

exotérmicos em 290,73 °C e 347,78 °C, correspondentes as temperaturas de degradação (Tdeg) 

associadas à decomposição da celulose e hemicelulose [67]. Quando a fibra é submetida ao 

processo de lavagem com água, o comportamento da curva sofre pequenas alterações quando 

comparada à curva de DSC para a fibra natural (Figura 21). A eliminação da água absorvida 

pela fibra ocorreu em torno do pico endotérmico de 107,41 °C e os picos exotérmico em 293,76 

°C e endotérmico em 353,82 °C, corresponderam as temperaturas de degradação associadas à 

decomposição da celulose e hemicelulose [68,69]. Houve também o surgimento do pico 

exotérmico em 370,75 °C, que pode ser atribuído à decomposição da lignina [70]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 21 – Curva de DSC para a fibra de sisal natural e lavada com água. 
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Quando a fibra foi submetida ao tratamento alcalino, notou-se que os picos referentes à 

degradação da celulose e da lignina desapareceram (Figura 22). No entanto, o pico relacionado 

à hemicelulose ainda permaneceu, com o valor de 346,42 °C, o que indicou que a solução de 

NaOH 2% removeu parcialmente algumas impurezas e parte da celulose, confirmando os 

resultados das análises morfológicas e espectroscópicas.  

Foi analisada também a curva de DSC para a fibra de sisal acetilada. A principal 

observação foi a elevação do valor da temperatura do pico endotérmico para 143,26 °C, o que 

comprovou que a acetilação tornou a fibra mais hidrofóbica (Figura 22). Em 363,58 °C, 

podemos visualizar um pico fraco que é atribuído à associação entre a hemicelulose e resíduos 

de lignina. O tratamento foi importante na remoção das impurezas, da lignina e dos principais 

constituintes da fibra, de modo que isto indica a oxidação de produtos voláteis durante a 

degradação. Da mesma forma, as curvas de DSC foram traçadas para as matrizes poliméricas, 

com o objetivo de descobrir a temperatura de fusão e degradação do polipropileno e do 

polietileno reciclado e isto pode ser observado nas Figuras 23 e 24.  

 

 

 

Figura 22 – Curva de DSC para a fibra de sisal tratada com NaOH 2% e acetilada. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 23 – Curva de DSC para o PP. 

Figura 24 – Curva de DSC para o PER. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 4.5 Ensaio de Intumescimento 

Analisou-se a absorção de água para verificar os efeitos dos tratamentos sobre a 

higroscopicidade das fibras, de modo a reforçar os resultados obtidos através das outras técnicas 

de caracterização. O ensaio durou 24 horas e foram observadas as massas com os tempos de 

imersão de 1h, 2h, 3h, 4h, 10h, 12h e 24h. Observou-se que a partir da medida de 3 horas a 

massa de água absorvida se estabiliza e permanece constante até o final do ensaio (Figura 25). 

Quanto menor o índice de absorção de água, maior a hidrofobicidade da fibra, o que implica 

que grupos polares foram removidos, o que pode melhorar à adesão com a matriz polimérica 

na produção de compósitos. Isto se comprovou, visto que a fibra acetilada apresentou a menor 

permeabilidade (55,5%) se comparada a fibra mercerizada (66,7%) e a fibra natural (77,8%). 

 

4.6 Ensaio de Dureza 

Não existe uma definição única relacionada ao conceito de dureza. Em se tratando do 

estudo de propriedades mecânicas, ela é definida como a resistência de um material submetido 

a um agente penetrante [71]. Existem vários tipos e a escolha varia dependendo do tipo de 

Figura 25 – Resultados do ensaio de intumescimento das fibras, com imersão em água. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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material a ser analisado. Para polímeros, é de costume utilizar a dureza Shore ou a Rockwell. 

Geralmente, a escala escolhida para a dureza Rockwell de materiais poliméricos é a escala R, 

mas, por não ter o penetrador indicado, adaptou-se o ensaio com outra escala e, em consulta 

bibliográfica, utilizou-se a escala Rockwell D para medir a dureza do polietileno (Tabela 5) 

[72,73]. 

Para a matriz de polipropileno, foi visto que a adição de fibras aumentou a dureza do 

material e que o melhores resultados foram quando se colocou apenas 5% e 10% de fibra. Isto 

se mostrou tanto para as fibras tratadas com NaOH 2% e acetiladas. Para um percentual de 15%, 

na fibra mercerizada houve um pequeno aumento, enquanto que na fibra acetilada o valor foi 

menor que o da matriz pura. Isso pode ser justificado pelas possíveis imperfeições nas peças 

Amostras Valores de Dureza Rockwell 

para os Corpos de Prova, HRD 

Valor Médio da 

Dureza Rockwell, 

HRD 1 2 3 4 5 

PP 61 59 61 62 63 61,2 ± 1,4 

PP + 5% Sisal NaOH 2% 78 76 73 74 77 75,6 ± 2,0 

PP + 10% Sisal NaOH 2% 68 67 65 67 69 67,2 ± 1,4 

PP + 15% Sisal NaOH 2% 62 67 61 65 63 63,6 ± 2,4 

PP + 5% Sisal Acetilado 64 69 71 75 70 69,8 ± 3,9 

PP + 10% Sisal Acetilado 60 67 66 61 68 64,4 ± 3,6 

PP + 15% Sisal Acetilado 63 60 65 57 56 60,2 ± 3,8 

PER 35 38 30 27 28 31,2 ± 4,7 

PER + 5% Sisal NaOH 2% 29 34 36 34 27 32,0 ± 3,8 

PER + 10% Sisal NaOH 2% 30 30 35 29 28 30,4 ± 2,7 

PER + 15% Sisal NaOH 2% 32 35 36 33 35 34,2 ± 1,6 

PER + 5% Sisal Acetilado 38 32 33 36 39 35,6 ± 3,0 

PER + 10% Sisal Acetilado 32 32 29 30 31 30,8 ± 1,3 

PER + 15% Sisal Acetilado 38 37 32 36 33 35,2 ± 2,5 

Tabela 5 – Valores de dureza Rockwell em escala D. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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fabricadas, de modo que espaços vazios possam influenciar essa medida. Por outro lado, a 

adição das fibras ao polietileno reciclado não causou mudanças significativas, o que indicou 

que as fibras tiveram baixa adesão (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Ensaio de Impacto Charpy 

A análise do comportamento dos compósitos quando submetidos ao ensaio de impacto 

é fundamental para a aplicação em para-choques de automóveis, uma vez que é nessa região 

que se concentra a maior absorção de impacto durante os acidentes. Para a utilização de 

materiais na composição de peças que possam ser satisfatórias nesta situação, é necessário que 

o tipo de fratura sofrida por estes não seja frágil [72,73]. 

Foram produzidos corpos de prova para serem testados quanto à energia absorvida pelo 

ensaio de impacto. Neste caso, a situação se mostrou um pouco diferente em comparação aos 

dados de dureza. Tanto a matriz quanto os compósitos produzidos a partir da matriz reciclada 

apresentaram maiores valores de energia absorvida durante o ensaio de impacto, com destaque 

para os dois compósitos de PER com 15% de fibras, que apresentaram os maiores valores de 

energia (Tabela 6). Para os compósitos com polipropileno, os de 15% de fibras apresentaram 

valores de energia menores que os demais e inclusive da matriz sem fibras. Apesar da dureza 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 26 – Valores de dureza Rockwell em escala D em função do teor de 

fibras. 
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elevada em relação aos compósitos de polietileno reciclado, de acordo com estes valores, pode-

se afirmar que se tratam de materiais frágeis em contraponto aos outros que são macios e 

tenazes. Portanto, pode-se afirmar que as fibras ajudaram a aumentar a absorção de impacto 

para uma matriz e só diminuiu quando exagerou na quantidade. 

 

A Figura 27 representa a energia de impacto absorvida em função do aumento do 

percentual de fibras. Nota-se que a incorporação de fibras na matriz de polietileno reciclado 

aumenta a ductilidade. De acordo com Monteiro e colaboradores, isto significa que por conta 

da baixa resistência ao cisalhamento, os esforços são transferidos para as fibras de maneira 

ineficiente, como pode-se perceber em ambos os compósitos reforçados com 15% de fibras. 

Neste caso, os compósitos de PP apresentaram quebra completa, se rompendo em duas partes 

Amostras Valores de Energia Absorvida 

para os Corpos de Prova, kpm 

Valor Médio da 

Energia 

Absorvida, kpm 1 2 3 4 5 

PP 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8 0,70 ± 0,15 

PP + 5% Sisal NaOH 2% 1,2 0,9 0,6 0,8 1,1 0,92 ± 0,23 

PP + 10% Sisal NaOH 2% 1,0 0,7 0,8 1,3 0,5 0,86 ± 0,30 

PP + 15% Sisal NaOH 2% 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,46 ± 0,15 

PP + 5% Sisal Acetilado 0,8 1,3 2,2 0,7 1,4 1,28 ± 0,59 

PP + 10% Sisal Acetilado 1,4 0,7 1,7 0,8 1,3 1,18 ± 0,42 

PP + 15% Sisal Acetilado 0,4 0,3 0,8 0,25 0,2 0,39 ± 0,24 

PER 2,6 2,9 3,3 2,2 1,95 2,59 ± 0,53 

PER + 5% Sisal NaOH 2% 2,8 3,5 3,1 3,6 2,9 3,18 ± 0,35 

PER + 10% Sisal NaOH 2% 2,9 3,4 3,4 3,3 3,1 3,22 ± 0,21 

PER + 15% Sisal NaOH 2% 4,4 4,6 4,9 5,6 4,6 4,82 ± 0,47 

PER + 5% Sisal Acetilado 3,4 3,1 3,0 3,25 2,9 3,13 ± 0,19 

PER + 10% Sisal Acetilado 1,3 2,1 2,4 1,7 1,9 1,88 ± 0,41 

PER + 15% Sisal Acetilado 5,7 5,5 4,7 5,2 4,4 5,10 ± 0,54 

Tabela 6 – Valores da energia absorvida em kpm pelo ensaio de impacto Charpy. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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enquanto que os de PER não romperam durante o impacto, mas apresentaram quebra articulada 

ou falha dobradiça, exibindo as fibras nessa região [74,75]. 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Ensaio de Tração e Análise Estatística dos Dados de Tensão Máxima 

A heterogeneidade da microestrutura dos compósitos devido à disposição aleatória das 

fibras, leva a vários resultados de tensão máxima. O modelo de Weibull foi escolhido porque é 

bastante utilizado nesse tipo de análise [76]. Em uma pesquisa feita por Coppard e 

colaboradores citado por Colman et al. [77], o parâmetro de forma (m) da distribuição de 

Weibull foi utilizado para avaliar a dispersão dos resultados. Eles concluíram que quanto maior 

o valor deste parâmetro, menor a dispersão dos resultados. No caso do modelo de Weibull, o 

valor de tensão máxima pode ser considerado uma variável aleatória. Este mesmo tratamento 

foi feito para as matrizes e os demais compósitos. 

Assim, para efeitos de organização, foram agrupados todos os dados para cada amostra, 

com as tabelas apresentando os dados da tensão máxima suportada pelos corpos de prova, pela 

distribuição de probabilidade normal (Tabela 7) e de Weibull. Com a ajuda do software de 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 27 – Valores da energia absorvida pelo ensaio de impacto Charpy em 

função do teor de fibras. 
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análise estatística Minitab versão 18 [78], os parâmetros de forma (m) e escala (σ0) foram 

determinados, de modo que o valor de σ0 corresponde à tensão máxima para 63,20% dos corpos 

de prova.  

 

Na distribuição de Weibull, quanto menor o valor de m, maior a probabilidade de que o 

material seja suscetível a falhas em uma grande faixa de tensões. Do contrário, quanto maior 

este valor de m, maior é a confiabilidade do material, pois a dispersão das tensões medidas é 

menor. O comportamento deste módulo em função do percentual de fibras pode ser visto na 

Tabela 8. 

Amostras Valores de Tensão Máxima dos 

Corpos de Prova, MPa 

Valor Médio da 

Tensão Máxima 

(σ0), MPa 1 2 3 4 5 

PP 16,0 16,2 18,3 17,7 15,2 16,68 ± 1,27 

PP + 5% Sisal NaOH 2% 17,0 18,7 20,9 19,4 20,2 19,24 ± 1,50 

PP + 10% Sisal NaOH 2% 13,8 19,4 17,2 20,7 21,2 18,46 ± 3,03 

PP + 15% Sisal NaOH 2% 12,8 16,5 15,4 16,2 15,8 15,34 ± 1,48 

PP + 5% Sisal Acetilado 22,1 19,2 23,1 21,6 22,8 21,76 ± 1,55 

PP + 10% Sisal Acetilado 19,1 21,2 20,9 23,9 19,5 20,92 ± 1,89 

PP + 15% Sisal Acetilado 11,3 11,3 12,8 14,5 13,6 12,70 ± 1,41 

PER 8,1 6,7 6,0 6,4 5,8 6,60 ± 0,91 

PER + 5% Sisal NaOH 2% 6,6 7,0 6,3 7,3 6,8 6,80 ± 0,38 

PER + 10% Sisal NaOH 2% 5,8 5,2 4,6 5,0 5,5 5,22 ± 0,46 

PER + 15% Sisal NaOH 2% 7,9 5,9 7,3 6,1 7,8 7,00 ± 0,94 

PER + 5% Sisal Acetilado 8,9 6,6 6,5 7,1 7,8 7,38 ± 0,99 

PER + 10% Sisal Acetilado 5,4 5,2 5,9 5,2 4,8 5,30 ± 0,40 

PER + 15% Sisal Acetilado 6,2 7,4 8,7 7,6 8,1 7,60 ± 0,93 

Tabela 7 – Resultados da Distribuição Normal aplicada sobre os valores de tensão máxima 

das matrizes poliméricas e dos compósitos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 8 – Resultados da Análise de Weibull aplicada sobre os valores de tensão máxima das 

matrizes poliméricas e dos compósitos. 

Amostras Módulo de Weibull (m) Tensão Média (σ0), MPa 

PP 16,03 17,23 

PP + 5% Sisal NaOH 2% 17,96 19,84 

PP + 10% Sisal NaOH 2% 9,126 19,58 

PP + 15% Sisal NaOH 2% 18,29 15,87 

PP + 5% Sisal Acetilado 22,96 22,34 

PP + 10% Sisal Acetilado 12,19 21,74 

PP + 15% Sisal Acetilado 11,83 13,28 

PER 7,883 6,979 

PER + 5% Sisal NaOH 2% 22,23 6,962 

PER + 10% Sisal NaOH 2% 14,53 5,410 

PER + 15% Sisal NaOH 2% 10,37 7,370 

PER + 5% Sisal Acetilado 8,434 7,791 

PER + 10% Sisal Acetilado 15,14 5,473 

PER + 15% Sisal Acetilado 11,16 7,962 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.9 Análise da superfície 

A partir das micrografias eletrônicas, foi possível observar as diferenças entre a 

superfície das fibras tratada e não tratadas. A análise morfológica levou em consideração os 

parâmetros utilizados por Faria et al. [79]. Informações como tamanho dos poros e rugosidade, 

considerando o tipo de tratamento empregado na fibra. Notou-se que a fibra natural apresentava 

células parenquimatosas e em algumas partes da superfície havia aspecto rugoso e impurezas 

incrustadas, o que pode ser atribuído aos resíduos como óleos e ceras que foram removidos 

apenas com tratamento químico (Figuras 28-a, 28-b).  
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Contudo, a fibra mercerizada mostrou uma superfície com mais poros e rugosidade 

maior se comparada à fibra não tratada (Figuras 28-c, 28-d). Isto ocorreu devido à remoção de 

componentes da fibra, com destaque para a remoção parcial da lignina. Durante o processo de 

lavagem que intercalava a etapa de mercerização, a coloração da água de descarte foi mais 

escura até o momento em que estabilizou e não mudou de cor. 

No caso da fibra acetilada, o principal objetivo foi tornar a fibra mais hidrofóbica, uma 

vez que se introduziu o grupo acetil. Sua superfície foi mais lisa e uniforme, o que pode 

caracterizar uma fibra com maiores possibilidades de adesão a uma matriz polimérica, uma vez 

que sua polaridade foi reduzida (Figura 29-a, 29-b).  

Figura 28 – MEV para a fibra de sisal natural (a) 600 x, (b) 2000 x e para fibra de sisal tratada 

com NaOH 2% (c) 2000 x, (d) 3000 x.  

 

 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

a) b) 

c) d) 
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 Foram avaliadas também a região de ruptura nas matrizes poliméricas e seus 

compósitos. As ampliações das imagens variaram entre 100 e 500 vezes, pois para aumentos 

maiores, a quantidade de detalhes bem como o carregamento da amostra dificultava na 

resolução das imagens e o objetivo foi verificar a compatibilidade entre as fases dos materiais 

utilizados. 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

Figura 29 – MEV para a fibra de sisal tratada com ácido acético e anidrido acético na proporção 

(1:1,5) com ampliações (a) 2000 x, (b) 3000 x e para o PP (c) 100 x, (d) 500 x. 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 30 – MEV para o PP + 5% de fibras de sisal tratadas com NaOH 2% (a) 100 x, (b) e 500 

x; para o PP + 10% de fibras de sisal tratadas com NaOH 2% (c) 500 x, (d) 500 x. 

 

 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

a) b) 

d) c) 
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Figura 31 – MEV para o PP + 15% de fibras de sisal tratadas com NaOH 2% (a) 115 x, (b) 500 

x; para o PP + 5% de fibras de sisal acetiladas (c) 140 x, (d) 500 x. 

 

 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

a) b) 

c) d) 
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 Figura 32 – MEV para o PP + 10% de fibras de sisal acetiladas. (a) 130 x, (b) 500 x; para o PP 

+ 15% de fibras de sisal acetiladas (c) 100 x, (d) 140 x. 

 

 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 33 – MEV para o PER. (a) 100 x, (b) 1000 x e para o PER + 5% de fibras de sisal tratadas 

com NaOH 2% (c) 100 x, (d) 500 x. 

 

 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 34 – MEV para o PER + 10% de fibras de sisal tratadas com NaOH 2% (a) 100 x, (b) 

500 x e para o PER + 15% de fibras de sisal tratadas com NaOH 2% (c) 100 x, (d) e 500 x. 

 

 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 35 – MEV para o PER + 5% de fibras de sisal acetiladas (a) 100 x, (b) 500 x; para o 

PER + 10% de fibras de sisal acetiladas. (c) 140 x, (d) 140 x e para o PER + 15% de fibras de 

sisal acetiladas (e) 131 x, (f) 140 x. 

 

 

 

Fonte: Central Analítica, UFC. 

a) 
b) 

c) d) 

e) f) 
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As micrografias para o PP puro apresentaram região de fratura do tipo frágil, ou seja, o 

material pouco se deformou antes de se romper. Esse comportamento pode ser justificado pela 

forma como os materiais foram resfriados e corrobora com os resultados obtidos nos demais 

ensaios mecânicos. Em se tratando da adição das fibras tratadas com NaOH, quando o teor é de 

5%, pode-se perceber a inserção das fibras nos espaços e a superfície de contato aparenta estar 

mais lisa, o que sugere que a fibra está bem aderida ao plástico. Já com o teor de 10%, pode-se 

observar uma região em que a fibra está bem aderida e outra onde há exposição das mesmas, o 

que caracteriza a heterogeneidade do material e influência nas propriedades mecânicas do 

material. Apesar disso, na Figura 30-d, é possível observar que a fibra recebeu parte do estresse 

da matriz, de modo que a compatibilidade possibilitou o rompimento do corpo de prova na 

região fibra-matriz. Entretanto, quando o teor de fibras chega a 15%, pode-se perceber regiões 

onde há mais presença da matriz e outras com as fibras. Portanto, à medida que a quantidade 

de fibras é aumentada, por se tratar de fibras longas de orientação aleatória, esta aleatoriedade 

limita seu uso e diminui a compatibilidade com a matriz, consequentemente, reduzindo suas 

propriedades mecânicas. Este resultado pode indicar que os teores de 5% e 10% de fibra de 

sisal mercerizada apresentaram melhores valores que o de 15% de reforço. 

Notou-se que o aumento do teor de fibras juntamente com as condições de 

processamento, gerou quantidade razoável de microvazios, e estas falhas influenciaram nas 

propriedades mecânicas, tornando-se pontos de concentração de tensão [80,81]. Para as fibras 

acetiladas, de uma maneira geral, a adesão entre a fibra e a matriz foi melhorada, sendo 

evidenciado pela pouca exposição das fibras. Nota-se nas micrografias, que as fibras estão mais 

inseridas no plástico e menos dispersas, ou seja, os materiais possuem menor heterogeneidade. 

Analogamente aos compósitos com fibras mercerizadas, a elevação no teor de fibras diminuiu 

essa adesão. Na Figura 31-d, pode-se perceber a influência do processo de acetilação, 

melhorando a compatibilidade por meio da redução da polaridade das fibras, de modo que estas 

estão bem inseridas na matriz, assim como na Figura 32-a. Contudo, os compósitos com 15% 

de fibras acetiladas apresentaram comportamento semelhante aos das fibras mercerizadas, 

deixando as fibras mais expostas, o que diminuiu o valor da tensão máxima de ruptura suportada 

pelo material. 

Por outro lado, os compósitos produzidos com o polietileno reciclado tiveram 

comportamento diferente. Já na Figura 33-a, é possível perceber que a região de fratura 

apresenta característica dúctil [82,83]. Isso foi comprovado por meio do ensaio de impacto, de 

dureza e durante o ensaio de tração, considerando que o polímero reciclado se deformava 
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bastante até atingir a tensão de ruptura. Outra característica, é a que adesão fibra-matriz foi 

parcial. Isto, porque de acordo com os ensaios mecânicos, houve poucas modificações, 

considerando os efeitos da adição das fibras. É possível perceber feixes de fibrilas e rugosidades 

na superfície das micrografias devido à microestrutura das fibras. Estas características podem 

levar ao surgimento de trincas e concentrar o esforço nestas regiões [84].  Na maior parte dos 

compósitos, as fibras ficaram parcialmente expostas, fenômeno conhecido como “pull-out” 

(descolamento) sugerindo que, para melhor aproveitamento na utilização dessa matriz, sejam 

empregados compatibilizantes [85]. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Considerando todas as análises realizadas para elaboração desta dissertação, alguns 

pontos mereceram destaque. Durante o processo de acetilação das fibras, a metodologia teve de 

ser readaptada com relação à temperatura e o tempo de exposição das fibras. Isto, porque nas 

primeiras tentativas de tratar as fibras houve mais desfibrilação e os microfilamentos tornaram-

se mais visíveis, de modo que a fibra sofreu mais degradação que o necessário. 

Em relação ao processo de fabricação dos compósitos, para escala laboratorial, o método 

de moldagem por compressão atendeu às necessidades, incluindo o custo com os equipamentos 

envolvidos. Com a técnica de microscopia eletrônica de varredura, foi possível observar quais 

compósitos apresentaram melhor interação entre a fibra e matriz, bem como a caracterização 

das modificações sofridas na superfície das fibras de sisal quando tratadas quimicamente. Esse 

processo foi feito buscando extrair informações que justificassem o uso da fibra de sisal como 

carga de reforço em compósitos com matriz polimérica de polipropileno virgem para possíveis 

aplicações na fabricação de peças automotivas. 

Inicialmente, a proposta deste trabalho iria utilizar como matriz reciclada, o PP 

reciclado. Contudo, ao iniciar a fabricação das placas, elas aderiram fortemente ao molde e, o 

processo para desmoldá-la quase danificou o mesmo. Já o PER, além de ser produzido por uma 

empresa da cidade de Fortaleza, era facilmente removido do molde. Os ensaios mecânicos feitos 

sobre esses materiais apontaram que ambos poderiam substituir os materiais tradicionais já 

utilizados na indústria automobilística. Como a faixa abrangida pela escala D varia de 40 a 77 

HRD, concluiu-se que esta escala foi insuficiente para medir a dureza dos compósitos com a 

matriz reciclada, caracterizando estes como macios, por estarem abaixo da faixa medida. Os 

compósitos com a matriz reciclada tiveram boa absorção ao impacto se comparados aos 

materiais tradicionais utilizados, o que foi um forte indicador para sua utilização nas peças que 

estão sujeitas a grandes esforços, como os para-choques.  

A principal justificativa pela escolha da orientação aleatória das fibras foi porque, na 

maioria dos estudos conduzidos pelos pesquisadores do LAMEFF, esta orientação, em sua 

maioria, apresentou resultados intermediários quando comparadas as fibras curtas e/ou as fibras 

orientadas unidirecionalmente e bidirecionalmente. Para um estudo inicial e com bons 

resultados, optou-se por esta orientação, podendo ser ampliada para as demais para fins de 

comparação. 
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O processo de caracterização das fibras utilizando a metodologia descrita resultou no 

aceite de uma publicação no Periódico Tchê Química. Com base nos resultados obtidos, 

pretende-se estudar alternativas de reaproveitamento da lignina e hemicelulose descartadas 

durante o processo de mercerização e acetilação das fibras, uma vez que o sisal possui elevado 

teor de ambas. Outro aspecto importante a ser melhorado é o uso de agentes compatibilizantes 

naturais, que permitam melhorar a adesão das fibras nas matrizes sem interferir nas 

propriedades mecânicas e nem resultar no aumento do teor de fibras. 

A análise estatística de Weibull utilizada para o tratamento dos dados de tensão máxima, 

demonstrou ser uma ferramenta bastante útil. Com a grande quantidade de programas 

computacionais e ferramentas de modelagem, há interesse em ampliar a discussão de resultados 

nessa área, garantindo, um modelo avaliativo de alta confiabilidade.  

Avalia-se a possibilidade de um material envolvendo as duas matrizes. Sabendo que o 

PP se mostrou duro e frágil e o PER macio e tenaz, a união deles pode ajudar na obtenção de 

um material com possíveis características intermediárias, com capacidade de suportar uma 

maior quantidade de impacto e sofrer menor deformação. Outra aplicação aponta a viabilidade 

para aplicações em caixas ou painéis de energia, porém será preciso aprofundar o estudo da 

natureza elétrica do material produzido, bem como caracterizá-lo detalhadamente, incluindo 

realizar testes de flamabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

REFERÊNCIAS 

 

1 CHINNAM, R. K.; FRANCIS, A. A.; WILL, J.;, BERNARDO, E.; BOCCACCINI, A. R. 

Review. Functional glasses and glass-ceramics derived from iron rich waste and 

combination of industrial residues, Journal of Non-Crystalline Solids, v. 365, p. 63-74, 

abr. 2013. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2012.12.006 

2 BOWER, David I. An introduction to polymer physics. Cambridge: Cambridge 

University, 2002. https://doi.org/10.1017/CBO9780511801280 

3 CARRAHER, C. E. Polymer chemistry. 9. ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. 

4 NICHOLSON, J. W. The chemistry of polymers. 3. ed. Cambridge: RSC Publishing, 

2006. http://dx.doi.org/10.1039/9781847552655 

5 MILTON, G. W.; The theory of composites. Cambridge: Cambridge University Press, 

2002. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511613357 

6 CALLISTER JR, W.D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 7. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2008. doi:10.18472/SustDeb.v7n1.2016.17623 

7 CALEGARI, E. P.; de Oliveira, B. F. Compósitos a partir de materiais de fontes 

renováveis como alternativa para o desenvolvimento de produtos. Sustentabilidade em 

Debate, Brasília, v. 7, n. 1, p. 140-155, abr. 2016. 

8 MATERIAIS plásticos sustentáveis. Matéria Brasil, Rio de Janeiro, 13 jun. 2018. 

Disponível em: <http://www.materiabrasil.com/materials>.Acesso em: 13 jun. 2018. 

9 GONÇALVES et al. Fibras vegetais: aspectos gerais,aproveitamento, inovação 

tecnológica e uso em compósitos. Revista Espacios, v. 39, n. 6, p. 12-26, 2018. 

10 CARVALHO, L. H.; CAVALCANTI, W. S. Propriedades mecânicas de tração de 

compósitos poliéster/tecidos híbridos sisal/vidro. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 16, 

n. 1, p. 33-37, 2006. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282006000100009 

11 MARINELLI, A. L. et al. Desenvolvimento de compósitos polimérico com fibras vegetais 

naturais da biodiversidade: uma contribuição para a sustentabilidade Amazônica. 

Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 18, n. 2, p. 92-99, 2008. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282008000200005 

12 LEVETIN, E.; MCMAHON, K. Plants & Society. 7. ed. McGraw-Hill Education: New 

York, 2016. 

13 SÓ Biologia. Angiospermas, Porto Alegre, 13 jun. 2018. Disponível em: 

<https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos4/angiospermas2.php>. Acesso em 13 

jun. 2018. 

14 ROSÁRIO, F. et al. Resíduos de sisal como reforço em compósitos de polipropileno 

virgem e reciclado. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 21, n. 2, p. 90-97, 2011. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282011005000021 

http://www.materiabrasil.com/materials


72 
 

15 NOSSA Ciência. Fotografia de sisal, Natal, 14 jun. 2018. Disponível em: 

<http://nossaciencia.com.br/noticias/pesquisadores-da-paraiba-testam-extrato-de-sisal-

contra-o-aedes-aegypti/>. Acesso em 14 jun. 2018. 

16 MARTIN, A. R. et al. Caracterização química e estrutural de fibra de sisal da variedade 

Agave Sisalana Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 19, n. 1, p. 40-46, 2009. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282009000100011 

17 MEDEIROS, D. L. et al. Ciclo de vida de compósitos com fibras vegetais: uma análise 

qualitativa das emissões de Gases Efeito Estufa (GEE) do compósito de polipropileno 

com fibra de sisal. Revista Virtual de Química, v. 8, n. 4, p. 1166-1180, 2016. DOI: 

10.5935/1984-6835.20160083 

18 BRASIL. Ministério da Fazenda. Tabela de Preços Mínimos Vigentes. Disponível em: 

<www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-

economica/agricola/2018/tabela-de-precos-minimos-vigentes>. Acesso em 14 jun. 2018. 

19 PIRAMIDAL, Preço do PP. Disponível em: <http://lojapiramidal.com.br/fabricante/4-

braskem.aspx>. Acesso em 14 jun. 2018. 

20 WAMBUA, P.; IVENS, J.; VERPOEST, I. Natural fibres: can they replace glass in fibre 

reinforced plastics? Composites Science and Technology, v. 63, p. 1259-1264, 2003. 

https://doi.org/10.1016/S0266-3538(03)00096-4 

21 UNIVERSIDADE DO PORTO. Faculdade de Engenharia. Materiais usados na 

concepção de um automóvel.  Disponível em: 

<https://web.fe.up.pt/~projfeup/cd_2010_11/files/MMM508_relatorio.pdf>. Acesso em 

16 jun. 2018. 

22 HEMAIS, C. A. Polímeros e a indústria automobilística. Polímeros: Ciência e 

Tecnologia, v. 13, n. 2, p. 107-114, 2003. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

14282003000200008 

23 SHALWAN, A.; YOUSIF, B. F. In state of Art: Mechanical and tribological behaviour of 

polymeric composites based on natural fibres. Materials & Design, v. 48, p. 14-24, 2013. 

https://doi.org/10.1016/j.matdes.2012.07.014 

24 BRAHIM, S. B. CHEIKH, R. B. Influence of fibre orientation and volume fraction on the 

tensile properties of unidirectional Alfa-polyester composite. Composites Science and 

Technology, v. 67, n. 1, p. 140-147, 2007. 

https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2005.10.006 

25 KU, H, et al. A review on the tensile properties of natural fiber reinforced polymer 

composites. Composites Part B: Engineering, v. 42, n. 4, p. 856-873, 2011. 

https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.01.010 

26 BALZER, P. S. et al. Estudo das propriedades mecânicas de um compost de PVC 

modificado com fibras de bananeira. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 17, n. 1, p. 1-4, 

2007. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282007000100004 

http://nossaciencia.com.br/noticias/pesquisadores-da-paraiba-testam-extrato-de-sisal-contra-o-aedes-aegypti/
http://nossaciencia.com.br/noticias/pesquisadores-da-paraiba-testam-extrato-de-sisal-contra-o-aedes-aegypti/
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/agricola/2018/tabela-de-precos-minimos-vigentes
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/agricola/2018/tabela-de-precos-minimos-vigentes
http://lojapiramidal.com.br/fabricante/4-braskem.aspx
http://lojapiramidal.com.br/fabricante/4-braskem.aspx
https://web.fe.up.pt/~projfeup/cd_2010_11/files/MMM508_relatorio.pdf


73 
 

27 ALBINANTE, S. R. et al. Revisão dos tratamentos químicos da fibra natural para mistura 

com poliolefinas. Química Nova, v. 36, n. 1, p. 114-122, 2013. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422013000100021 

28 LI, X. et al. Chemical treatments of natural fiber for use in natural fiber-reinforced 

composites: a review. J Polym Environ, v. 15, p. 25-33, 2007. DOI: 10.1007/s10924-

006-0042-3 

29 JESUS, M. S. et al. Fibras vegetais com potencial para reforço de compósitos poliméricos 

analisados a partir a microscopia eletrônica de varredura – MEV. O PAPEL, v. 76, n. 8, 

p. 61-63, 2015. 

30 D’ALMEIDA, A. L. F. S. et al. Acetilação da fibra de bucha (Luffa cylindrica). 

Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 15, n. 1, p. 59-62, 2005. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14282005000100013 

31 HILL, C. A. S.; KHALIL, H. P. S. A.; HALE, M. D. A study of the potential of 

acetylation to improve the properties of plant fibres. Industrial Crops and Products, v. 

8, n. 1, p. 53-63, 1998. https://doi.org/10.1016/S0926-6690(97)10012-7 

32 ANGRIZANI, C. A.  et al. Influência do comprimento da fibra de sisal e do seu 

tratamento químico nas propriedades de compósitos com poliéster. In: Congresso 

Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, 2006, Foz do Iguaçu. Anais do 17° 

CBECImat – Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, Foz do 

Iguaçu, 2006, p. 1-11. 

33 BATISTA, N. L. Estudo do efeito da cristalinidade nas propriedades mecânicas de 

compósitos termoplásticos com aplicações aeronáuticas. 2015. 180f. Tese (Doutorado 

em Engenharia Mecânica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 

Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, 

Guaratinguetá, 2015. 

34 LUIJSTERBURG, B, J. et al. Fast cooling of (non)-nucleated virgin and recycled 

poly(propylenes): Effect of processing conditions on structural and mechanical properties. 

Thermochimica Acta, v. 603, p. 94-102, 2015. https://doi.org/10.1016/j.tca.2014.09.025 

35 VIEILLE, B.; AUCHER, J.; TALEB, L. Influence of temperature on the behavior of 

carbon fiber fabrics reinforced PPS laminates. Materials Science and Engineering: A, v. 

517, p. 51-60, 2009. https://doi.org/10.1016/j.msea.2009.03.038 

36 TIERNEY, J. J.: GILLESPIE JR., J. W. Crystallization kinetics behavior of PEEK based 

composites exposed to high heating cooling rates. Composites Part A: Applied Science 

and Manufacturing, v. 35, n. 1, p. 547-558, 2004. 

https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2003.12.004 

37 HOLLER, F. James; SKOOG, Douglas A.; CROUCH, Stanley R. Princípios de análise 

instrumental. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

38 IZQUIERDO, I, S. Utilização de pós residuais e fibras de sisal em blocos de concretos. 

2015. 246f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Estruturas, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2015. 



74 
 

39 NUNES, P. G. A. Uma nova técnica para seleção de variáveis em calibração 

multivariada aplicada às espectrometrias UV-VIS e NIR. 2008. 121f. Tese (Doutorado 

em Química) – Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, 2008. 

40 SÁENZ-TREVIZO, A. et al. Optical band gap estimation of ZnO nanorods. Materials 

Research, v. 19, sup. 1, p. 33-38, 2016. http://dx.doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2015-

0612 

41 MANRICH, S.; FRATTINI, G.; ROSALINI, A. C. Identificação de plásticos – uma 

ferramenta para a reciclagem. São Carlos: Editora da UFSCar, 1997. 

42 CRUZ, J. B. et al. Síntese e caracterização de arcabouços de quitosana com agentes 

antineoplásticos. Revista Matéria, v. 21, n. 1, p. 129-140, 2016. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-707620160001.0012 

43 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM, Standard Test 

Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials, E18-07, West Conshohocken, 

PA, USA, 2007. 

44 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM, Standard Test 

Method For Determining the Charpy Impact Resistance of Notched Specimens of 

Plastics, D 6110 − 10, West Conshohocken, PA, USA, 2010. 

45 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM, Standard Test 

Method for Tensile Properties of Plastics, ASTM D 638-14, Philadelphia, USA, 2014. 

46 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS - ASTM, Standard Test 

Method For Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials, ASTM D 

3039, West Conshohocken, PA, USA, 2017. 

47 FERREIRA, I. A. et al. Ensaio brasileiro: caracterização estatística de duas séries 

experimentais em argamassas. In: Jornadas Sud-Americanas de Ingenería Estructural, 

Mendonza, Argentina, 2004, p. 1–10. 

48 MIGLIORE JR, A. R.; ZANOTTO, E. D. Sobre a determinação dos parâmetros de 

Weibull. Cerâmica, v. 38, n. 253, p. 7–11, 1992. 

49 LOPES, P. E.; SOUSA, J. A. Influência das condições de processamento nas propriedades 

mecânicas de compósitos de polipropileno com fibras de vidro. Polímeros: Ciência e 

Tecnologia, v. 9, n.1, p. 85-96, 1999. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

14281999000100011 

50 MOHAN, T. P.; KANNY, K. Chemical treatment of sisal fiber using alkali and clay 

method. Composites: Part A, v. 43, p. 1989–1998, 2012. 

https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2012.07.012 

51 LOPES, F. F. M. et al. Estudo dos efeitos da acetilação em fibras de sisal. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 14, n. 7, p. 783–788, 2010. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662010000700015 



75 
 

52 SANJAY, M. R. et al. Characterization and properties of natural fiber polymer 

composites: a comprehensive review. Journal of Cleaner Production, v. 172, p. 566–

581, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.101 

53 MIRANDA, C. S. et al. Efeitos dos tratamentos superficiais do bagaço da fibra de piaçava 

Attalea funifera Martius. Química Nova, v. 38, n. 2, p. 161-165, 2015. 

http://dx.doi.org/10.5935/0100-4042.20140303 

54 MOURA, P. E. V. et al. Estudo das propriedades de membranas compósitos de policloreto 

de vinila reforçadas com diferentes fibras naturais. In: Congresso Brasileiro de Engenharia 

e Ciência dos Materiais, 2016, Natal. Anais do 22° CBECImat – Congresso Brasileiro 

de Engenharia e Ciência dos Materiais, Natal, 2016, p. 3043–3054. 

55 MATTOS, E. C. et al. Aplicação de metodologias FTIR de transmissão e fotoacústica à 

caracterização de materiais altamente energéticos – parte II. Química Nova, v. 25, n. 5, p. 

722–728, 2002. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422002000500003 

56 MIYAZAWA, T. Infrared spectra and chemical structure of polypropylene. Polymer 

Letters, v. 2, p. 847–850, 1964. https://doi.org/10.1002/pol.1964.110020903 

57 ANDREASSEN, E. Infrared and Raman spectroscopy of polypropylene. In: 

Polypropylene:An A-Z reference. Editor: J. Karger-Kocsis, p. 320–328, 1999. 

https://doi.org/10.1007/978-94-011-4421-6_46 

58 BUITRAGO, B.; JARAMILLO, F.; GÓMEZ, M. Some properties of natural fibers (sisal, 

pineapple, and banana) in comparison to man-made technical fibers (aramide, glass, 

carbon). Journal of natural fibers, v.12, n.4, p. 357–367, 2015. 

https://doi.org/10.1080/15440478.2014.929555 

59 PADILLA, R. M. A. Estudo de transporte de carga de polímeros de polianilina. 2013. 

88f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica, Centro Técnico Científico da PUC-Rio, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 

60 PASTORE, T. C. M. et al. Efeito do intemperismo artificial em quatro madeiras tropicais 

monitorado por espectroscopia de infravermelho (DRIFT). Química Nova, v. 31, n. 8, p. 

2071–2075, 2008. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422008000800030 

61 LI, MINGE-FEI et al. Formic acid based organosolv pulping of bamboo (Phyllostachys 

acuta): comparative characterization of the dissolved lignins with milled wood lignin. 

Chemical Engineering Journal, v. 179, p. 80–89, 2012. 

https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.10.060 

62 VISSOTO, J. F. T. Rigidez de Conjugação do Poliacetileno. 2015. 80f. Dissertação 

(Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 2015. 

63 MORO, C. C.; LANSARIN, M. A.; BAGNARA, M. Nanotubos de TiO2 dopados com 

nitrogênio: comparação das atividades fotocatalíticas de materiais obtidos através de 

diferentes técnicas. Química Nova, v. 35, n. 8, p. 1560– 565, 2012. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422012000800013 



76 
 

64 ABOU-TALEB, M. H. Characterization of polymer blends using UV-Visible 

spectroscopy. In: Characterization of polymer blends: miscibility, morphology, and 

interfaces. Editor: S. Thomas et al., p. 789 – 819, 2015. 

https://doi.org/10.1002/9783527645602.ch24 

65 ALLEN, N. S. A study of the light absorption properties of polymer films using UV-

Visible derivative spectroscopy. Polymer Photochemistry, v. 1, p. 43–55, 1981. 

https://doi.org/10.1016/0144-2880(81)90014-2 

66 LOBO, H.; BONILLA, J. V. Handbook of Plastics Analysis. Boca Raton: CRC Press, 

2003. 

67 HOSOKAWA, M. et al. Polyhydroxybutyrate composites with random mats of sisal and 

coconut fibers. Materials Research, v. 20, n.1, p. 279–290, 2017. 

http://dx.doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2016-0254 

68 CORRADINI, E. et al. Composição química, propriedades mecânicas e térmicas da fibra 

de frutos de cultivares de coco verde. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 31, n. 3, p. 

837-846, 2009. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-29452009000300030 

69 ALVAREZ, V. A.; VÁSQUEZ, A. Thermal degradation of cellulose derivatives/starch 

blends and sisal fibre biocomposites. Polymer Degradation and Stability, v. 84, n. 1, p. 

13-21, 2004. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2003.09.003 

70 MARTIN, A. R. et al. Studies on the thermal properties of sisal fiber and its constituents. 

Thermochimica Acta, v. 506, p. 14–19, 2010. https://doi.org/10.1016/j.tca.2010.04.008 

71 SOUZA, S. A. Ensaios mecânicos de materiais metálicos – fundamentos teóricos e 

práticos. 5 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1982. 

72 GARCIA, A.; SPIM, J. A.; SANTOS, C. A. Ensaio dos materiais. 2 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. 

73 CANEVAROLO JR, S. V. Ciência dos polímeros – um texto básico para tecnólogos e 

engenheiros. 2 ed. São Paulo: Artliber Editora, 2006. 

74 MONTEIRO, S. N. et al. Tenacidade ao entalhe por impacto Charpy de compósitos de 

poliéster reforçados com fibras de piaçava. Revista Matéria, v. 11, n. 3, p. 204–2010, 

2006a. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-70762006000300006 

75 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM, Standard Test 

Methods For Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics, D 256-

10, West Conshohocken, PA, USA, 2010. 

76 UEKI, M. M.; ZANIN, M. Influência de aditivos na rigidez dielétrica do polietileno de 

alta densidade. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 7, n. 4, p. 42–50, 1997. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14281997000400008 

77 COLMAN, J. M. et al. Comparação entre as distribuições normal e de Weibull para 

análise da resistência à compressão do concreto. Revista Eletrônica de Engenharia 

Civil, v. 9, n. 3, p. 10–15, 2014. https://doi.org/10.5216/reec.v9i3.28814 



77 
 

78 MINITAB 18 Statistical Software (2017). [Computer software]. State College, PA: 

Minitab, Inc. (www.minitab.com) 

79 FARIA, P. C.; MARTIN, A. A.; ALVES, N. P.; Caracterização no infravermelho (IV) e 

eletrônica e superfície (MEV) de membranas assimétricas à base de poli (acrilonitrila-co-

acetato de vinila). Revista Matéria, v. 22, n. 1, 2017. http://dx.doi.org/10.1590/s1517-

707620170001.0108 

80 PAIVA, J. M. F.; TRINDADE, W. G.; FROLLINI, E. Compósitos de matriz termofixa 

fenólica reforçada com fibras vegetais. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 9, n. 4, p. 

170-176, 1999. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-14281999000400028 

81 LIN, T. L.; JANG, B. Z. Fracture behavior of hybrid composites containing both short and 

continuous fibres. Polymer Composites, v. 11, n.5, p. 291-300, 1990. 

https://doi.org/10.1002/pc.750110507 

82 CARRERA, M. T.; SOUSA, A. R. Relação entre resistência ao impacto com o tipo de 

entalhe e análise morfológica da superfície de fratura de duas poliolefinas. In: Congresso 

Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, 2014, Cuiabá. Anais do 21° 

CBECImat – Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, Cuiabá, 

2014, p. 6909–6916. 

83 MARTINS, C. F.; IRFAN, M. A.; PRAKASH, V. Dynamic fracture of linear medium 

density polyethylene under impact loading conditions. Materials Science and 

Engineering: A, v. 465, p. 211-222, 2007. https://doi.org/10.1016/j.msea.2007.02.010 

84 MONTEIRO, S. N. et al. Efeito da interface fibra/matriz sobre a resistência de compósitos 

poliméricos reforçados com fibras de coco. Revista Matéria, v. 11, n. 4, p. 395–402, 

2006b. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-70762006000400005 

85 LUZ, S. M.; GONÇALVES, A. R.; DEL’ARCO JR, A. P. Microestrutura e propriedades 

mecânicas de compósitos de polipropileno reforçado com celulose de bagaço e palha de 

cana. Revista Matéria, v. 11, n. 2, p. 101-110, 2006. http://dx.doi.org/10.1590/S1517-

70762006000200004 

http://www.minitab.com/

