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Resumo – Este trabalho teve como objetivo a caracterização mecânica, por meio de testes de flexão e tração, dos 

compósitos formados por polipropileno (PP) com 10, 20, 30, e 40% de fibra de bucha natural (Luffa Cylindrica), 

com e sem compatibilizante (PP-g-AM). Estes compósitos foram preparados através do processo de extrusão 

utilizando uma extrusora dupla rosca co-rotativa interpenetrante. Algumas propriedades mecânicas foram 

avaliadas e verificou-se que a presença do compatibilizante juntamente com a fibra de bucha natural melhora 

essas propriedades. 
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Abstract – This work aimed the mechanical characterization, by means of tensile and flexion tests, of 

composites made of polypropylene (PP) with 10, 20, 30, and 40% of natural loofah fiber (Luffa cylindrica), with 

and without compatibilizer (PP-g-MA). These composites were prepared by extrusion using a twin screw 

extruder co-rotating interpenetrating. Some mechanical properties have been evaluated and found that the 

presence of the compatibilizer with natural loofah fiber improves these properties. 
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INTRODUÇÃO 

 Atualmente, existe um forte interesse na obtenção de compósitos ou blendas, pois estes 

materiais são uma alternativa ao desenvolvimento e adaptação de novos processos para se 

alcançar materiais com propriedades únicas, tendo como objetivo final sua utilização pela 

sociedade. Neste caso, busca-se conjuntamente a melhoria nas propriedades do material bem 

como seu baixo custo final. Em se tratando de compósitos a base de fibra de reforço, como as 

fibras naturais lignocelulósicas, o entendimento das interações entre os componentes da 

mistura e sua influência nas propriedades finais do produto são de extrema importância. 

 Em compósitos formados por poliméricos classificados como poliolefinas e fibras 

naturais lignocelulósicas, como aquela proveniente da bucha natural (Luffa cylindrica), uma 

etapa determinante durante o processo de mistura dos componentes é a introdução de agentes 

de acoplamento para melhorar a adesão entre as fases. Além disso, a utilização de 

equipamentos que possibilitem a mistura física adequada dos componentes também pode ser 

considerada uma etapa de extrema importância. Nesse contexto, surgem as extrusoras, que 

apresentam como principal característica uma capacidade de mistura muito efetiva. Assim, 

torna-se possível a obtenção de compósitos com as mais variadas formulações. 

 O objetivo deste trabalho foi a obtenção de um compósito contendo polipropileno e 

fibras de bucha natural com diferentes proporções e utilização do agente compatibilizante PP-



 

 

g-AM. E a avaliação de algumas propriedades mecânicas, tais como resistência à flexão e à 

tração, para esses compósitos. 

 METODOLOGIA 

 Materiais. 

  Utilizou-se como polímero matriz o polipropileno homopolímero HP500N da 

Quattor com índice de fluidez de 10g/ 10 min (2,16 kg, 230 ºC) e densidade de 0,905 g/ cm3 e 

como compatibilizante o polipropileno graftizado com anidrido maleico (PP-g-AM) Polibond 

3200 com índice de fluidez de 115g/ 10 min (2,16 kg, 190 ºC) e 1,0% em peso de anidrido. As 

amostras de bucha natural (Luffa Cylindrica), provenientes do Estado de Minas Gerais, foram 

recebidas secas e submetidas à limpeza manual, para retirada de sementes. Posteriormente as 

amostras de bucha foram mergulhadas em nitrogênio líquido e trituradas manualmente. Fez-se 

a classificação granulométrica com o uso de peneira com abertura de 6 Mesh (3,36 mm), 

sendo utilizadas as fibras que passaram através da abertura. As amostras classificadas foram 

secas em estufa a 110 ºC/ 24 horas para posterior processamento. 

 

 Processamento e formulação dos compósitos. 

  Utilizou-se uma extrusora dupla-rosca modular interpenetrante co-rotativa 

Werner-Pfleiderer ZSK 30 com dosadores gravimétricos K-Tron, para controle da taxa de 

alimentação e perfil de rosca mostrado na Figura 1. A temperatura do barril foi de 240 ºC em 

todas as zonas da extrusora e rotação de rosca de 100 rpm. A taxa de alimentação foi aquela 

necessária para se obter 10, 20, 30 e 40% em massa de fibra. Os pellets produzidos foram 

secos em estufa à vácuo a 90 ºC por 24 horas, imediatamente antes de serem injetados. Os 

corpos de prova injetados seguiram as normas ASTM D 790-02 (ensaio de flexão) e ASTM D 

638-96 (ensaio de tração), e ocorreu em uma injetora Arburg 270V/ 300-120, com força de 

fechamento de 30 tons. Os perfis de temperatura de injeção e do molde foram de 210-235 ºC e 

50 ºC, respectivamente. Esses equipamentos estão localizados no Departamento de 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos (DEMa-UFSCar). 

  Foram produzidas duas classes de compósitos, uma delas contendo o PP puro 

mais fibra e outra com PP puro, 5% em massa de PP-g-AM e fibra. O polímero graftizado foi 

misturado ao polímero puro  por tamboreamento e alimentados pelo alimentador principal. A 

alimentação das fibras ocorreu lateralmente e imediatamente antes do segundo bloco de 

malaxagem (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Perfil de rosca utilizado no processamento do compósito. 

 

 Ensaios mecânicos. 

  Os testes de flexão foram realizados segundo a norma ASTM D 790-02 em um 

equipamento EMIC DL 5000/ 10000 com célula de carga de 1 kN, nas seguintes condições: 

velocidade de ensaio de 1,36 mm/ min, dimensões dos corpos de prova 12,9 x 126 x 3,2 mm, 

espaçamento entre barras de 51 mm, utilizando o método de três apoios. O teste foi 

interrompido ao se atingir 5% de deformação, conforme norma citada [1]. O resultado final 

consistiu de uma média de 10 corpos de prova testados. 



 

 

  Os testes de tração foram realizados segundo a norma ASTM D 638M-96 também 

em um equipamento EMIC DL 5000/ 10000 com célula de carga de 1 kN, porém nas 

seguintes condições: velocidade de ensaio de 5 mm/ min, dimensões dos corpos de prova 12,8 

x 162,7 x 3,2 mm, espaçamento entre garras de 115 mm e entre extensômetros de 50 mm. O 

teste foi interrompido ao se atingir o limite de extensão do equipamento ou quando havia a 

ruptura do corpo de prova [2]. O resultado final também consistiu de uma média de 10 corpos 

de prova testados. Esse equipamento está localizado no Laboratório de Ensaios Mecânicos 

Destrutivos do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Ensaio de flexão. 

  As propriedades mecânicas avaliadas neste ensaio foram: tensão máxima de 

flexão e módulo de elasticidade. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (a)                                                                   (b) 

 

Figura 2 – Variação (a) da tensão máxima de flexão e (b) do módulo de elasticidade, para os 

compósitos com diferentes porcentagens mássicas de fibra. 

 

  Ao analisar os gráficos da Figura 2, pode-se afirmar que o compósito com 

compatibilizante é mais resistente à flexão do que o compósito somente com o polímero puro. 

E essa resistência é elevada à medida que se aumenta a porcentagem mássica de fibra, uma 

vez que, na presença do compatibilizante, há uma transferência mais efetiva da tensão da 

matriz polimérica para a carga de reforço. Entretanto, as duas classes de compósitos não 

apresentam uma diferença significativa nos valores médios do módulo de elasticidade, 

independentemente da quantidade de fibra presente em ambas as classes. 

 

 Ensaio de tração. 

  As propriedades mecânicas avaliadas neste ensaio foram: tensão de ruptura, 

alongamento máximo e módulo de elasticidade. Para melhor entendimento, os resultados 

obtidos são apresentados na Figura 3. 

  Analisando os resultados apresentados na Figura 3(a), percebe-se que a presença 

de fibra de bucha natural ocasiona uma redução na tensão de ruptura do compósito. Isso 

ocorre devido à fraca interação entre as fases do compósito. Por outro lado, com a utilização 

do compatibilizante, tem-se uma elevação da resistência à tração, principalmente para 

formulações com mais de 30% de fibra, o que prova a existência de uma forte interação entre 

as fases do compósito, ou seja, há efetiva transferência de tensão da matriz para a carga de 

reforço. Na Figura 3(b), pode-se visualizar que independentemente da presença do 

compatibilizante, o compósito torna-se mais frágil à medida que se aumenta a quantidade de 



 

 

fibra. Porém, para o compósito que possui o PP-g-AM, essa fragilização é ainda maior, visto 

que este compósito perde, de forma mais acentuada, sua capacidade de alongamento máximo. 

Observando a Figura 3(c), percebe-se que as duas classes de compósitos apresentam 

resultados muito similares, isto é, não há diferença significativa entre os valores médios do 

módulo de elasticidade, independentemente da porcentagem mássica de fibra presente.  
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Figura 3 – Variação (a) da tensão de ruptura, (b) do alongamento máximo e (c) do módulo de 

elasticidade, para os compósitos com diferentes porcentagens mássicas de fibra. 

 

CONCLUSÕES 

 Pode-se concluir que a incorporação de fibra de bucha natural na matriz polimérica 

melhora as propriedades mecânicas avaliadas e de forma mais significativa quando na 

presença do compatibilizante PP-g-AM. No ensaio de flexão, o compósito que apresentou 

melhor desempenho foi o PP + PP-g-AM + 40% FBN. Por outro lado, no ensaio de tração, 

não se obteve um compósito com melhor desempenho, visto que os valores médios 

encontrados para as duas classes de compósitos são muito similares. 
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