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Resumo: Os anos 70, marcados pela crise do petróleo levou ao conhecimento sobre os problemas ambientais devido ao uso 
indiscriminado dos recursos não renováveis. Os fabricantes de automóveis têm procurado obter novos materiais para a 
construção de carros mais eficientes, o que favoreceu o desenvolvimento de polímeros de alto desempenho. Uma alternativa 
foi a utilização de agentes de reforços naturais na fabricação de compósitos. Neste trabalho, compósitos foram preparados 
usando polipropileno como matriz e como agente de reforço as cascas das sementes de Moringa oleifera em diferentes 
proporções, tratadas com solução de hidróxido de sódio 10%. Estes compósitos foram caracterizados por TGA, DSC, DRX, 
MEV e absorção de água. Verificou-se que o aumento da quantidade de fibras na matriz polimérica não alterou 
significativamente a morfologia e a quantidade de absorção de água das amostras. Também foi observado que a adição de 
maiores quantidades de fibras diminui a temperatura de degradação das amostras e suas temperaturas de fusão é  deslocada 
para temperaturas mais baixas, indicativo de compatibilidade da matriz com o agente de reforço. 

Palavras-chave: Compósitos, Polipropileno, Moringa oleifera. 

Evaluation of compatibility and thermal properties of PP composites incorporated with  Moringa 

oleifera fibers 

Abstract: The 70s, marked by the oil crisis led to knowledge about environmental problems due to indiscriminate use of 
nonrenewable resources. The automobile manufacturers have sought to obtain new materials for building more efficient 
cars, which favored the development of high-performance polymers. One alternative was the use of agents of natural 
reinforcements in composites manufacturing. In this work, composites were prepared using polypropylene as matrix and as 
a reinforcing agent of natural seed pods of Moringa oleifera in different proportions, treated with sodium hydroxide solution 
10%. These composites were characterized by TGA, DSC, XRD, MEV and water absorption. It was found that increasing 
the amount of fiber in the polymer matrix did not change significantly the morphology and amount of water absorption of 
the samples. It was also observed that the addition of larger amounts of fibers decreases the degradation temperature of the 
samples and their melting temperatures shifts to lower temperatures, indicative of compatibility matrix / reinforcement 
agents. 

Keywords: Composites, polypropylene, Moringa oleifera.  

Introdução 

Os materiais poliméricos, comumente chamados de plásticos, são produzidos artificialmente e têm uma 

diversidade de características que tornam possível a fabricação de uma grande quantidade de produtos 

com as mais diversas aplicações. Estes materiais estão substituindo vários produtos de ligas metálicas, 

devido a seu processo de fabricação industrial ser mais simples e ainda gerar economia de energia e de 

matéria-prima. Em sua maioria, possibilitam a reciclagem evitando deposição em aterros o que evita a 

contaminação do Meio Ambiente [1,2].  

Muitas pesquisas estão voltadas para a produção de novos materiais que atendam às expectativas 

econômicas e preservação ambiental. Uma das alternativas foi a utilização de agentes de reforços 
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naturais na fabricação de compósitos. Esses compósitos podem ser entendidas como a combinação de 

dois ou mais materiais; elementos de reforço e/ou cargas incorporados em uma matriz polimérica 

termoplástica ou termofixa, diferindo na forma e/ou composição [2]. Para a obtenção destes 

compósitos, o polipropileno, um polímero termoplástico, tem sido muito utilizado como matriz. Muitos 

reforços de agentes naturais (sisal, rami, juta, malva, curauá de coco, e outros), já estão sendo utilizados 

na fabricação de materiais compósitos e os produtos obtidos têm como principais vantagens a 

introdução de propriedades desejáveis para o material final, além de baixo custo de processo e dos 

efeitos sócio-econômicos [3,4]. Para a utilização desses agentes de reforços naturais na fabricação de 

compósitos, deve-se levar em conta a temperatura de degradação da celulose (cerca de 190 °C). Assim, 

a matriz polimérica tem que ficar restrita aos polímeros que possuam temperatura de processamento ou 

temperatura de fusão inferior a 190 °C [4]. Desse modo, foi utilizado neste trabalho uma matriz de 

polipropileno (PP), que tem uma temperatura de fusão em torno de 175 °C, e um agente de reforço 

natural (cascas de sementes de Moringa oleifera). A Moringa oleifera é uma árvore nativa da região 

noroeste da Índia [5]. Atualmente esta espécie é cultivada em todo o cinturão tropical nos continentes 

da Ásia, África e América, sendo conhecida no norte-nordeste brasileiro [6-7].  

Este trabalho teve como objetivo a preparação de compósitos de polipropileno reforçados com cascas 

de sementes de Moringa oleifera em diferentes proporções para determinar suas propriedades térmicas 

e características morfológicas. 

Experimental  

Matriz 

O Polipropileno (PP), utilizado como matriz neste trabalho foi fornecido pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Esse PP é um produto da empresa Borealis S/A e é caracterizado como 

homopolímero isotático com índice de fluidez (230°C/2,16Kg), baseado na norma ASTM D-1238-L, 

igual a 22g/10min. 

Agente de reforço  

As cascas das sementes de Moringa oleifera, utilizadas neste trabalho, foram fornecidas pela 

Universidade Federal de Campina Grande, PB e posteriormente colhidas no município de Taiobeiras, 

no norte de Minas Gerais.  

As cascas das sementes de Moringa oleifera foram colocados em um liquidificador industrial marca 

CEMAF por 10 minutos para serem trituradas. Em seguida foram passadas em uma peneira de 24 mesh 

de marca Bertel. Foram preparados corpos de prova de polipropileno puro e com cascas tratadas com 

solução de NaOH 10%. 

 

 

2337



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

 

Tratamento das fibras (Cascas das sementes de Moringa oleifera) 

Inicialmente, as fibras foram separadas manualmente e limpas, trituradas em um liquidificador 

industrial e, posteriormente, foram tratadas com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 10% por 2 

horas a temperatura ambiente. Depois do tratamento químico, as fibras foram lavadas em água 

destilada e secadas em estufa a uma temperatura de 100ºC. 

Obtenção dos corpos de prova 

Para obtenção dos corpos de prova, foi utilizado o processo de moldagem por compressão a quente em 

forma de camadas (PP/fibras/PP) para as cascas com granulometria de 24 Mesh. Os corpos de prova 

foram processados por fração mássica de matriz e reforço de 10%, 15% e 20% de cascas tratadas com 

solução de NaOH 10%. Ainda foram processados corpos de prova de PP puro. No processo utilizou-se 

temperatura de 180 ºC por 40 minutos e uma carga constante de 4 toneladas na prensagem dos corpos 

de prova no molde. 

Análises Térmicas  

Foram utilizadas duas técnicas, a análise termogravimétrica (SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA/TA 

Instruments) e a calorimetria diferencial de varredura (DSC 2010/TA Instruments) no Laboratório de 

Análises Térmicas (DEQUI - ICEB - UFOP). As amostras foram submetidas a aquecimento controlado, 

em atmosfera de nitrogênio, com velocidade de 20oC e 10oC/mim, respectivamente. Foram utilizados 

aproximadamente 6,0mg das seguintes amostras: Casca das sementes de Moringa oleifera tratada, PP 

puro, PP com 10% de casca, PP com 15% de casca e PP com 20% de casca. 

Análise de difração de raios X (DRX)  

As análises de Difração de Raios-X foram realizadas nas amostras de PP puro e PP com cascas das 

sementes de Moringa oleifera. Foi utilizado um aparelho da Shimadzu, modelo XRD-6000, equipado 

com tubo de ferro e monocromador de grafite. As amostras foram analisadas na região de 5-65° (2Ө) e 

velocidade de 2ºmin-1 (Laboratório de Difratometria de Raios-X - DEQUI/ICEB/UFOP). 

Análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As micrografias obtidas por varredura eletrônica das fibras após tratamento com solução de NaOH, 

foram realizadas em um equipamento JEOL - JSM5510 (Laboratório de Microscopia e Microanálise - 

Departamento de Engenharia Geológica - DEGEO / DEMIN / UFOP) após recobrimento das amostras 

com vaporização de carbono (JEOL JEE 4C Evaporator). 

Absorção de Água  

O ensaio de absorção de água dos compósitos foi realizado de acordo com a norma ASTM D570. Os 

corpos de prova utilizados nesse ensaio foram cortados nas dimensões de 76,2 x 25,4 x 3,2 mm. Foram 
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secos em uma estufa na temperatura de 100 ± 0,5 ºC por 4 horas e, em seguida, colocados em um 

dessecador para esfriar. Imediatamente após o resfriamento os corpos de prova foram pesados em uma 

balança semi-analítica e imersos em um recipiente contendo 500 mL de água destilada à temperatura 

ambiente. O recipiente foi fechado e após 24 horas os corpos de prova foram retirados, secos 

superficialmente com um tecido macio e pesados novamente. Em seguida foram imersos novamente 

em água destilada, sendo o procedimento repetido até a saturação, ou seja, até que a diferença de massa 

entre as pesagens fosse menor que 1%. 

Resultados e Discussão  

A Fig. 1 apresenta as curvas de DSC e TGA para as cascas de sementes da Moringa oleifera, PP puro e 

compósitos de PP com 10, 15 e 20% de casca. 
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Figura 1: Curvas de DSC e TGA  para as cascas de sementes da Moringa oleifera, PP puro e compósitos de PP 

com 10, 15 e 20% de cascas.  

As curvas de DSC mostram as alterações observadas nas temperaturas de fusão, bem como o 

aparecimento atípico de eventos térmicos entre 200 a 250oC. O comportamento térmico do PP puro 

mostra uma forte endoterma a 172°C, relacionado a sua fusão e uma ampla exoterma após 250°C, que 

pode estar relacionada com o início da degradação. Para todas as amostras de compósitos, a análise de 

DSC apresentou curvas semelhantes à do PP puro, e as temperaturas de transição para a fusão foram 

diminuindo à medida que aumentava o teor de cascas na matriz. Este resultado pode ser creditado a um 

indicativo de compatibilidade do agente de reforço com a matriz. 

A análise de TGA mostra que todos os compósitos apresentam um comportamento semelhante ao do 

PP puro. Foi observado que o aumento do teor de cascas de sementes introduzidas no PP causou uma 

diminuição da temperatura de degradação. Este efeito pode estar relacionado à boa dispersão da fibra 

na matriz de PP o que induz a uma maior compatibilidade de ambos os componentes, confirmando os 

resultados do DSC. 

A Fig. 2 mostra os difratogramas de raios-X para PP puro e compósitos de PP com 10, 15 e 20% de 

cascas das sementes de Moringa oleifera. 
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Figura 2: Difratogramas de raios-X para PP puro e compósitos de PP com 10, 15 e 20% de cascas das sementes 

de Moringa oleifera. 

Os perfis de DRX para os compósitos apresentaram ligeiras alterações em comparação com o PP puro. 

Essas alterações estão relacionadas com a inclusão das cascas de sementes da Moringa oleifera na 

matriz. A medida que aumentava o teor de cascas na matriz ocorreu uma diminuição da intensidade dos 

picos, sendo que a maior diferença foi observada com a adição de 20% de cascas. Não foram 

verificadas mudanças relativas às posições dos picos o que pode estar relacionado à estabilidade do 

rearranjo molecular na estrutura do cristal. 

A Fig. 3 exibe a fratura da matriz de PP puro e do compósito de PP com 20% de cascas de sementes da 

Moringa oleifera. 

  

Figura 3: MEV do PP puro (A) e do compósito de PP com 20% de cascas das sementes de Moringa 

oleifera (B). 

A ampliação de 400 vezes permite visualizar que ao adicionar 20% de cascas na matriz de PP puro 

observa-se que as cascas ocuparam a maior parte da matriz e ainda, pode ser notado uma alta adesão 

das cascas na matriz, pois existem poucos espaços vazios em torno das fibras, indicando alta 

molhabilidade da fibra pela matriz. 

A Tabela I mostra os valores de absorção (percentagem) de água até a saturação para a matriz de PP e 

compósitos de PP com cascas das sementes de Moringa oleifera. 

A

A 

B 
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Tabela 1 - Porcentagem de absorção de água da matriz de polipropileno e dos compósitos preparados com 

cascas de sementes de Moringa oleifera em diferentes proporções. 

Material Absorção de água (%) 

Matriz de polipropileno 0,45 

Compósitos com 10% de fibra natural 0,85 

Compósitos com 15% de fibra natural 1,15 

Compósitos com 20% de fibra natural 2,00 

Com os resultados obtidos, percebe-se que a absorção de água pela matriz de PP foi muito baixa, sendo menor 

que 1%. Apesar do teor de absorção de água para os compósitos também ter sido baixo, observa-se que ao 

aumentar o teor de casca na matriz aumenta o teor de absorção de água. Isso pode ser relacionado com o maior 

caráter hidrofílico das cascas em relação à matriz. 

Conclusões  

As análises térmicas destes compósitos confirmam que um aumento do teor de cascas de sementes 

provoca uma diminuição na estabilidade térmica, uma vez que as cascas de sementes é menos estável 

do que o PP. Pode estar relacionado com a dispersão fina de fibra na matriz de PP, que induz a uma 

maior compatibilidade de ambos os componentes e ainda parecem indicar que o PP e cascas de 

sementes apresentam compatibilidade. 

Os difratogramas mostraram nenhuma modificação no rearranjo molecular da estrutura cristalina do 

compósito que é também um indicativo da possível compatibilidade. 

Os resultados obtidos no teste de absorção de água foram coerentes pois mostram que quanto maior o 

teor de fibras na matriz maior a absorção de água o que é justificado por aumentar o caráter hidrofílico 

pela adição das cascas,  que são ricas em celulose.  
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