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Resumo: Em busca de alternativas tecnológicas que possibilitem a utilização de produtos com menor impacto 
ambiental, este trabalho tem como objetivo desenvolver compósitos poliméricos a base de piaçava. A borra, resíduo e 
subproduto de usos comerciais, atualmente estão sendo utilizadas como reforço em matrizes poliméricas, devido à 
presença de materiais lignocelulósicos. A matriz polimérica utilizada foi sintetizada a partir do glicerol com ácidos 
dicarboxílicos, com intuito de abrir futuras perspectivas na utilização da glicerina gerada da produção de biodiesel 
purificada para produção de plásticos.  Compósitos com 2, 5, 10 % em massa de piaçava cortada em 5 mm in natura e 
tratada foram obtidos através de uma mistura por solução. Os materiais foram caracterizados por TGA, DSC, DRX e 
MEV. Observou-se que o material em estudo é promissor para o mercado industrial, por apresentar boa compatibilidade 
com fibras naturais, possibilitando a ampliação da aplicação das fibras naturais e do glicerol, produzindo compósitos 
semicristalinos e com boas propriedades térmicas.  
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CHEMICAL CHARACTERIZATION OF COMPOSITES DEVELOPED FROM GLYCEROL 
AND DICARBOXYLIC ACIDS REINFORCED WITH PIASSAVA FIBER  

 
Abstract: In search of alternative technologies that enable the use of products with lower environmental impact,  
This study aims to develop a composite polymer-based piassava fiber. The sludge, waste and byproduct of commercial 
uses currently being used as reinforcement in polymer matrices, due to presence of lignocellulosic materials. The matrix 
polymer used was synthesized from glycerol with dicarboxylic acids, in order to open future perspectives on the use of 
glycerin generated from purified biodiesel production plastics. Composites with 2, 5, 10 wt% of piassava fiber cut into 5 
mm raw and treated were obtained a mixture of solution. The materials were characterized by TGA, DSC, XRD and 
SEM. It was observed that the material under study is promising for the industrial market, because it has good 
compatibility with natural fibers allowing wider application of fiber natural and glycerol, producing semicrystalline 
composites and with good thermal properties. 
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Introdução  

Em virtude de preocupações de caráter ambiental e também econômico, o estudo e a 

utilização de matérias-primas a partir de fontes renováveis e rejeitos industriais vêm crescendo de 
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forma significativa nos últimos anos. O interesse em polímeros com possíveis propriedades 

biodegradáveis e fibras naturais como reforço em matrizes poliméricas têm crescido em nível 

mundial [1-2]. 

As propriedades finais específicas dos compósitos poliméricos dependem de diversos fatores 

tais como a interação entre as fases, a geometria, tamanho, distribuição, orientação e a quantidade 

do reforço [3]. Umas das grandes dificuldades ao incorporar fibras naturais é a interação da mesma 

com a matriz, pois a maioria das matrizes termoplásticas é apolar enquanto que as fibras são 

polares. A busca de novos materiais poliméricos com baixa temperatura de processamento e 

propriedades polares se destaca no mercado devido à facilidade da interface entre matriz/fibra [4].    

O presente trabalho estabelece estratégias biotecnológicas para a utilização do glicerol P.A. 

com intuito de abrir futuras perspectivas na utilização da glicerina gerada da produção de biodiesel 

purificada para produção de plásticos [5-6]. Estes poliésteres são de grande interesse, pois podem 

possuir propriedades biodegráveis e compatibilidades com fibras naturais devidos às suas 

propriedades polares [2]. O objetivo deste projeto foi incorporar o rejeito da fibra de piaçava no 

poliéster obtido a partir do glicerol a fim de modificar suas propriedades térmicas, estruturais e 

morfológicas para sua participação de forma mais competitiva no mercado de commodities.  

 

Experimental  

Tratamento da fibra de piaçava 

 Rejeito das fibras de piaçava do tipo Attalea Funifera Mart, de ocorrência nativa do sul do 

estado da Bahia, foi lavada com água, seca em estufa a100 °C, durante 48 horas e cortada em 5 mm 

para confecção dos compósitos. As fibras também foram submetidas ao processo de mercerização 

da seguinte forma: preparou-se uma solução de hidróxido de sódio 10% (m/v) e imersa as fibras por 

1 hora a temperatura ambiente. Em seguida, as fibras foram lavadas com água até que atingissem o 

pH igual a sete e depois com água destilada. Posteriormente, as fibras foram secas em estufa a 

100ºC por 48 horas para confecção dos compósitos. 

 

Síntese da matriz polimérica 

A síntese dos poliésteres foi realizada a partir da razão molar estequiométrica 1:1,5 de 

glicerol (1) e dos ácidos ftálico/tereftálico (1,5) respectivamente. O glicerol foi introduzido em um 

béquer e aquecido a 70ºC sob agitação mecânica constante. Posteriormente, adicionaram-se os 

ácidos, sendo a mistura aquecida até 120ºC, quando foram acrescentadas duas gotas de catalisador 

dibutildilaurato de estanho, aumentou-se a temperatura até 220 °C. A razão em massa dos ácidos 
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ftálico e tereftálico nos poliésteres foi 75 e 25%, respectivamente. A matriz foi moldada retirando-a 

antes da formação do poliéster (depois de duas horas de reação), foi vazada em moldes de silicone.  

 

Confecção dos compósitos 

A elaboração dos compósitos seguiu a mesma metodologia descrita anteriormente. Ao obter 

o sol-gel foi acrescentada a fibra de piaçava cortada em 5 mm na reação com agitação constante por 

5 minutos e moldado. Os compósitos foram confeccionados com a seguinte proporção utilizando a 

fibra lavada com água: 2, 5 e 10% em massa de fibra cortadas em 5 mm, as nomenclaturas dos 

compósitos ficaram comp 2%, comp 5%, comp 10%, respectivamente. Foram confeccionados 

também compósitos com teor de 5% em massa de fibra tratada com 10% NaOH cortadas em 5mm, 

a nomenclatura do compósito ficou comp 5%T. As amostras foram caracterizadas por TGA, DSC, 

DRX e MEV. 

 

Resultados e Discussão 

As Fig. 1 e 2 ilustram as curvas termogravimétricas dos compósitos com fibra de piaçava 

lavada com água e tratada com solução de 10% de hidróxido de sódio.  Os compósitos com fibra 

lavada e tratada apresentaram um perfil termogravimétrico similar a da matriz polimérica, com 

estabilidade térmica até 250 °C não variou com o teor de fibra, apresentaram perda de massa em 

torno de 95-99%, conforme as Fig. 1 (a) e 2 (a). 
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Figura 1 - Curvas termogravimétricas da fibra de piaçava, da matriz e dos compósitos preparados com a 

fibra lavada com água. 

Ao analisar as curvas de DTG dos compósitos com fibra lavada, Fig. 1 (b), observa-se que a 

matriz, apresentou quatro eventos, o primeiro e o segundo evento com máximo em 210 e 326 °C 

atribuída à evaporação de monômeros residuais e também, à perda de CO2 proveniente do grupo 
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carboxila dos ácidos ftálico e tereftálico, respectivamente. O terceiro evento com máximo em 397 

°C é atribuída à decomposição das cadeias do polímero do glicerol+ftálico e o quarto evento com 

máximo em 442 °C é atribuída à decomposição das cadeias do polímero do sistema 

(glicerol+tereftálico), conforme a literatura [5]. 

Ao comparar as curvas de DTG, Fig. 1 (b), dos compósitos com a fibra lavada, observou-se 

com o aumento do teor da fibra um deslocamento do primeiro e do segundo evento, para 

temperaturas com máximo equivalente da fibra de piaçava. Logo, pode-se inferir uma interação da 

matriz com a fibra. Esta adesão matriz/fibra esperava-se devido à matriz e a fibra serem polares.  

Ao analisar as curvas de DTG, Fig. 2(b), da fibra tratada, este deslocamento não foi nítido, pois o 

evento da fibra tratada e do compósito se sobrepôs.   
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Figura 2 - Curvas termogravimétricas da piaçava tratada, matriz e do compósito preparado com fibra 

tratada com solução de 10 % de hidróxido de sódio. 
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Figura 3 - Curvas de DSC da matriz e dos compósitos (a) e da fibra lavada (b). 

 As análises efetuadas por calorimetria exploratória diferencial da matriz e dos compósitos, 

representadas na Fig. 3, evidenciaram a presença de picos endotérmicos comprovando os eventos 

ocorridos no DTG. O primeiro evento relacionado à umidade, o segundo evento relacionado à 
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degradação das cadeias dos ácidos, terceiro e o quarto evento relacionado à degradação das cadeias 

dos polímeros. Ao comparar as curvas de DSC da matriz e dos compósitos observou-se um 

deslocamento das temperaturas máximas para valores inferiores de 380 para 365 °C e 432 para 414 

°C, máximos estes referentes ao constituinte da fibra. Logo, pode-se inferir uma interação entre a 

fibra/matriz. 

A Fig. 4 ilustra os difratogramas de raios-X da matriz, dos compósitos e das fibras.  A 

matriz apresentou um halo em aproximadamente 2θ=21° e picos referentes ao ácido tereftálico. A 

quantidade de ácido tereftálico presente pode ser explicada pela resistência do respectivo ácido em 

polimerizar devido a seu alto ponto de fusão. Portanto, os grupos –COOH não reagidos 

contribuíram para a formação de um polímero ramificado rico em grupos –COOH e que podem 

apresentar domínios cristalinos, de acordo com a literatura [5]. 
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Figura 4 - Difratogamas de raio-X da matriz, dos compósitos e das fibras lavadas e tratadas. 

 

Fatores físico-químicos, tais como, o aumento do volume da estrutura química do mero ou 

de grupos laterais, da polaridade e da rigidez da cadeia principal, dificultam de forma gradativa e 

evolutiva o crescimento do cristal, reduzindo sua máxima taxa de crescimento Gmax. Por exemplo, 

o polietileno, que tem a cadeia polimérica mais linear, flexível e sem grupos laterais é o que 

apresenta a maior facilidade de cristalização, representado pela maior taxa. No outro extremo está o 

policarbonato, que tem a cadeia mais rígida com grupos fenilênicos, apresentando a menor taxa, (se 

traduz por ser comercializados como um polímero transparente, isto é, amorfo)[7].  

Ao comparar os difratogramas da matriz, dos compósitos e das fibras observou-se um 

aumento proporcional na intensidade do halo com o teor de fibra na matriz, pois o evento do pico 

cristalino da fibra e o halo da matriz se sobrepõem. Logo, pode-se inferir a obtenção de materiais 

semicristalinos. 
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As micrografias eletrônicas de varredura da superfície da matriz e dos ácidos puros ftálico e 

tereftálico são ilustradas na Fig. 5. 

   

a) b) c)

Figura 5 - Micrografias eletrônicas de varredura da superfície da matriz em 1000x (a), em 2000x do ácido 

ftálico (b) e em 1000x do ácido tereftálico (c). 

 

  O polímero apresentou uma superfície lisa com alguns fragmentos depositados na sua 

superfície, ao comparar com a micrografia do ácido tereftálico, Fig. 6 (c), observou-se o formato 

dos cristais do ácido tereftálico.  Logo, pode-se inferir presença de ácido tereftálico na superfície do 

poliéster, confirmando as evidências das outras análises. 

 

Conclusões  

Ao adicionar a borra de piaçava no poliéster, foi possível observar a interação da matriz com 

a carga, devido às semelhanças nas propriedades químicas, polares. Portanto, obtiveram-se 

compósitos cristalinos e com boas propriedades térmicas. 
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