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Resumo: A necessidade contemporânea de preservação ecológica desafia os campos da ciência a desenvolverem 
materiais e processos ambientalmente sustentáveis. A pesquisa de compósitos reforçados com fibras vegetais 
celulósicas busca suprir esta necessidade. O presente trabalho deu ênfase ao estudo dos comportamentos mecânico e 
térmico do compósito de uma matriz termoplástica de polipropileno com fibra de bambu (Phyllostachys Edulis). A 
adesão interfacial entre os dois materiais foi promovida por meio de agente compatibilizante polipropileno enxertado 
com anidrido maleico PP-g-MA. Estudaram-se 8 formulações variando-se o tamanho médio de fibra (nível inferior = 
0,94 mm e nível superior = 2,19 mm), teor de fibra (20% e 40% em massa) e agente compatibilizante PP-g-MA (1% e 
4% em massa). O comportamento mecânico do compósito foi avaliado por meio de ensaios de tração, flexão, impacto e 
fadiga, e o comportamento térmico por meio de ensaio de deflexão por temperatura. A cristalinidade foi medida por 
difração de raios X e as superfícies fraturadas foram analisadas por meio de microscopia eletrônica de varredura. 
Palavras-chave: Compósitos, polipropileno, fibra de bambu, agente compatibilizante. 

 
Effect of compatibilizer, bamboo fiber size and content on the mechanical properties of PP-g-MA 

compatibilized polypropylene/bamboo fiber composites. 
Abstract: The contemporary need for ecological preservation is a challenge to the realms of science to develop 
environmentally sustainable materials and processes. Research on composites reinforced with natural cellulosic fibers 
seeks to meet that need. An investigation was performed on the mechanical and thermal behavior of a composite 
comprising a polypropylene thermoplastic matrix and bamboo fibers (Phyllostachys Edulis). Interfacial adhesion 
between the two materials was achieved by the addition of compatibilizer maleic anhydride grafted polypropylene PP-
g-MA. An investigation was carried out with 8 compositions by varying the average fiber size (lower level = 0.94 mm 
and upper level = 2.19 mm), fiber content (20 and 40 weight %) and compatibilizer PP-g-MA (1 and 4 weight %). The 
mechanical behavior of the composites was studied by carrying out tensile, flexural, impact and fatigue tests. Thermal 
behavior was investigated by heat deflection temperature tests. Crystallinity was measured by means of X Ray 
diffraction and fractured surfaces were observed and analyzed by scanning electron microscopy. 
Keywords: Composites, polypropylene, bamboo fiber, compatibilizer 

 

 
Introdução  

Com a ênfase em materiais e processos que são ambientalmente sustentáveis, tem ocorrido um 

aumento no desenvolvimento de compósitos baseados em fibras vegetais, pois além de serem 

derivadas de fontes renováveis e biodegradáveis, sua produção consome, em media, 60% menos 

energia do que a manufatura, por exemplo, da fibra de vidro [1]. Também, do ponto de vista 

econômico, as fibras vegetais são muito atrativas frente ao uso de fibras manufaturadas [2]. 

Comparado com as fibras vegetais mais usadas, tais como madeira, juta, sisal, banana e linho, o 

bambu é uma fibra orgânica que possui baixa densidade e alta resistência mecânica. 

O trabalho apresentado explorou o estudo das fibras vegetais do bambu (Phyllostachys Eduli), 

provenientes de refugo de uma empresa de laminados de bambu, como reforço mecânico na matriz 

polimérica em polipropileno. Todavia, a diferença de polaridade entre o polipropileno hidrofóbico e 
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o bambu hidrofílico resulta em um compósito incompatível, que não pode ser utilizado em 

aplicações que exijam esforço mecânico. Para solucionar essa incompatibilidade são requeridos 

agentes compatibilizantes, tais como polipropileno enxertado com anidrido maleico (PP-g-MA), 

que reduz a tensão interfacial e melhora a adesão entre o polímero e a fibra [3]. 

 

Experimental  

Materiais 

Foi utilizado o homopolímero polipropileno da empresa Quattor, em grânulos, com densidade igual 

a 0,905 g/cm3 (ASTM D792) sob código KM6100 e IF = 3,10 g/10min (230°C/2,16 kg, conforme 

ASTM D1238). O agente compatibilizante homopolímero polipropileno enxertado com anidrido 

maleico (PP-g-MA), sob o código Polybond 3200, foi adquirido da empresa Chemtura com IF = 

115 g/10min (190°C/2,16 kg, conforme ASTM D1238). O teor em massa de anidrido maleico na 

composição química é 1%. As fibras de bambu utilizadas foram coletadas a partir de rejeitos de 

uma pequena fábrica do segmento de mobiliários especializada na laminação de bambu e localizada 

no interior do Estado de São Paulo. 

 

Métodos 

Antes do processo de extrusão, as fibras de bambu permaneceram em estufa a temperatura de 

105°C, por um período de 12 horas, para remoção de umidade. As fibras de bambu, os grânulos de 

PP e o agente compatibilizante PP-g-MA, também em grânulos, foram misturados segundo um 

planejamento fatorial 23, conforme a tabela 1. As misturas foram efetuadas em um misturador de 

pás, modelo ML40 VARF, que possui 15 HP de potência e volume útil igual a 30 L. A pesagem das 

matérias-primas foi executada em balança analítica. 

A preparação dos grânulos de PP incorporado com fibra de bambu e PP-g-MA foi efetuada em uma 

extrusora dupla rosca acoplada a um Reômetro de Torque modelo Haake Rheomex PTW 16 OS. O 

material extrudado foi picotado em um peletizador tipo moinho de facas. 

O resfriamento do cordão extrudado foi feito por meio de ventilação forçada, utilizando-se um 

ventilador de ar. O método usualmente utilizado, que é o resfriamento por meio de uma banheira 

com água, não foi adotado no presente trabalho devido às fibras vegetais serem hidrofílicas, e 

conseqüentemente, absorverem água, o que pode ser prejudicial às propriedades mecânicas. 

Os corpos de prova para ensaios de tração, impacto Charpy em V e flexão foram moldados por 

injeção e as dimensões determinadas conforme normas ASTM D638-08 (tipo I), D6110-08 e D790-

08, respectivamente.  
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Para a análise estatística de regressão múltipla adotou-se o nível de significância igual a 0,05 

(usualmente adotado em pesquisas acadêmicas), a probabilidade de erro α é igual a 5% e o intervalo 

de confiança a 95%.  

Tabela 1 – Variáveis codificadas e decodificadas – planejamento fatorial 23 

 Variáveis codificados Variáveis decodificados 

Experimento Deq (mm) Teor Fibra 
(%m) 

Teor PPgMA 
(%m) Deq (mm) Teor Fibra 

(%m) 
Teor PPgMA 

(%m) 
1 -1 -1 -1 0,94 20 1 
2 -1 -1 1 0,94 20 4 
3 -1 1 -1 0,94 40 1 
4 -1 1 1 0,94 40 4 
5 1 -1 -1 2,19 20 1 
6 1 -1 1 2,19 20 4 
7 1 1 -1 2,19 40 1 
8 1 1 1 2,19 40 4 

 

Resultados e Discussão  

A Tabela 2 resume os resultados dos ensaios realizados neste trabalho. 

Tabela 2 – Resultados dos ensaios: média de cinco amostras, exceto para fadiga e HDT (três amostras) 

Deq 
(mm) 

FB 
(%m) 

PPgMA 
(%m) 

RT 
(MPa) 

ruptura 
(%) E(GPa) RI (J/m) 

MF 
(GPa) 
0.5% 

flex 
(MPa) 

Fadiga 
(log 

ciclos p/ 
ruptura) 

HDT (°C) 

0.94 20 1 37.5±0.3 5.6±0.5 3.15±0.11 11.2±1.6 1.96±0.11 40.8±1.0 2.84±0.03 88.3±0.7 
0.94 20 4 40.1±0.2 9.0±0.9 3.33±0.12 11.6±0.3 2.15±0.06 42.6±0.5 3.06±0.05 93.0±0.6 
0.94 40 1 38.6±0.1 2.4±0.2 4.64±0.06 10.4±0.6 3.45±0.14 52.8±0.8 2.66±0.19 113.4±1.4 
0.94 40 4 46.6±0.5 5.0±0.2 4.68±0.09 10.6±1.8 3.28±0.19 53.1±1.8 4.07±0.11 115.3±.3 
2.19 20 1 38.8±0.3 6.6±0.6 3.25±0.12 9.3±0.2 2.42±0.08 37.1±1.1 2.85±0.06 82.8±3.8 
2.19 20 4 40.2±0.3 8.7±1.1 3.16±0.08 12.3±0.2 2.51±0.10 40.3±1.3 3.08±0.07 82.7±0.6 
2.19 40 1 40.9±0.2 2.8±0.3 4.63±0.07 10.0±0.9 3.27±0.05 46.1±0.7 3.01±0.08 115.3±1.8 
2.19 40 4 45.0±0.2 4.3±0.2 4.52±0.09 13.4±0.6 3.57±0.09 54.0±1.1 3.82±0.09 112.8±3.5 

PP puro [2] 34.1±0.3 >500 2.22±0.11 12.8±1.3 1.80±0.06 31.4±0.5 3.11±0.03 64.0±0.2 
ruptura: deformação na ruptura; E: módulo em tração; RI: resistência ao impacto 

com entalhe em V; MF: módulo em flexão à deformação de 0.5%; flex: tensão em flexão à deformação de 
2% 
 

A Tabela 3 exibe o resumo dos coeficientes do modelo de regressão múltipla obtidos para as 

diferentes propriedades que foram estudadas. 

Analisando os dados de tensão máxima suportada pelos compósitos contendo 1% e 4% em massa 

de PP-g-MA, foi possível inferir que a interação entre os constituintes foi maior nos compósitos 

preparados com 4% de PP-g-MA e também que, a tensão máxima foi maior nos compósitos com 

40% de fibra.  
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Tabela 3 – Coeficientes do modelo de regressão múltipla a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x1x2+ a5x1x3+a6x2x3+a7x1x2x3 

para as propriedades físicas estudadas (x1: tamanho de fibra; x2: teor de fibra; x3: teor de PPgMA) 

 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 R2 
RT (MPa) 40,97 0,26 1,81 1,99 -- -0,65 1,02 -0,34 0,9900 
εruptura (%) 5,55 -- -1,91 1,21 -- -- -0,30 -- 0,9350 
E (GPa) 3,92147 -0,03186 0, 69766 -- -- -0,0518 -- -- 0,9815 
RI (J/m) 11,33 -- -- 0,92 0,48 0,7 -- -- 0,6155 
MF (GPa) 2,8256 0,11715 0,056539 0,05339 -0,08801 0,04659 -- 0,07203 0,9653 
σflex(MPa) 45,85 -1,46 5,64 1,66 -- 1,13 0,41 0,77 0,9692 
Fadiga 
(Log ciclos 
até ruptura) 

3,18 -- 0,24 0,34 -- -0,08 0,23 -0,08 0,9634 

HDT(°C)  100,44 -2,05 13,77 -- 1,89 -1,15 -- -- 0,9803 
ruptura: deformação na ruptura; E: módulo em tração; RI: resistência ao impacto 

com entalhe em V; MF: módulo em flexão à deformação de 0.5%; flex: tensão em flexão à deformação de 
2% 
 

A deformação na ruptura foi menor para os materiais preparados com 40% de fibra. Observou-se 

aumento de ductilidade nos materiais preparados com 4% de PP-g-MA, sendo possível inferir que 

as interações promovidas pelo PP-g-MA permitem maior movimentação molecular e escoamento 

do material, atuando como um plastificante no compósito. O mesmo efeito foi observado na 

tenacidade. 

Observou-se que o aumento do teor de fibra atuou positivamente para maximizar o módulo em 

tração a baixas deformações, tornando o material mais rígido nestas condições.  

O fator teor de fibras foi notoriamente predominante para maximizar a propriedade tensão em 

flexão, que teve um valor mais alto nos compósitos com 40% de fibra.  

A resistência ao impacto foi medida por meio do ensaio de impacto Charpy com entalhe em V e o 

seu valor foi maior nos compósitos com 4% de PP-g-MA. O agente compatibilizante atuou como 

agente plastificante fornecendo ao material melhor capacidade de absorver energia sob um esforço 

momentâneo e abrupto que ocorre durante o ensaio de impacto. 

A vida em fadiga foi medida sob tensão a um valor constante, 1.400 N. Este valor foi calculado para 

trabalhar dentro do regime elástico do material. A vida em fadiga apresentou melhorias 

significativas nos compósitos com 4% de PP-g-MA e com 40% de teor de fibra. Na Fig. 1 é 

possível visualizar que o ponto ótimo da vida em fadiga ocorre para maiores teores de fibra e de 

agente compatibilizante. 
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Figura 1- Curvas de nível - Log10 do número de ciclos em fadiga em função do teor de fibra = X e do teor 

de PP-g-MA = Y - (a) Nível do tamanho de fibra no planejamento fatorial =  -1 (b) Nível do tamanho de fibra 

no planejamento fatorial =  +1 
 

O aumento do teor de fibra aumentou consideravelmente a temperatura de deflexão térmica (HDT). 

Para evidenciar a melhora na adesão com aumento do teor de compatibilizante, a morfologia de 

fratura em tração dos compósitos PP com fibra de bambu foi analisada por microscopia eletrônica 

de varredura. A Fig. 2a referente a um compósito com o menor nível de compatibilizante 

apresenta arrancamento de fibra e espaços na interface polímero/fibra, enquanto a 2b 

relativa a um compósito contendo o maior nível de compatibilizante quase não apresenta 

espaços na interface.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2- Fotomicrografias de MEV mostrando a morfologia da fratura em tração de compósitos 

produzidos com 40% de teor de fibra e (a) 1% de PP-g-MA e (b) 4% de PP-g-MA.  

Conclusões  
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O estudo da influência do tamanho de fibra e teores de fibra e compatibilizante nas propriedades de 

compósitos de PP reforçados com fibra de bambu mostrou que: o aumento do tamanho da fibra tem 

uma influência significativa e positiva na resistência à tração e módulo em flexão, e negativa no 

módulo em tração, resistência à flexão e HDT; o teor de fibra de bambu possui influência 

significativa e positiva na resistência à tração, módulo e resistência em flexão, vida em fadiga e 

HDT e negativa na elongação até ruptura e tenacidade, provavelmente pela maior rigidez da fibra 

em relação à matriz; o teor de PPgMA tem influência significativa e positiva em todas a 

propriedades estudadas, exceto para o módulo em tração e o HDT, provavelmente devido uma 

melhora na adesão entre a fibra e a matriz o que permite a transferência de tensões da matriz para a 

fibra. A melhora na adesão entre a matriz polimérica e a fibra, usando agente compatibilizante, pôde 

ser evidenciada por microscopia eletrônica de varredura. As fibras de bambu, auxiliadas por agente 

compatibilizante, podem ser utilizadas com êxito na manufatura de compósitos poliméricos 

reforçados com fibra vegetal, exceto para aplicações que requeiram alta resistência ao impacto. 
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