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Introdução
O palmito juçara (Euterpe edulis

Martius), característico da Floresta
Ombrófila Densa, é largamente
comercializado para produção de palmito em
conserva, apesar de ser protegido por
legislação específica (Reis et al. 2000). Uma
alternativa para diminuir o impacto sobre as
populações naturais do palmito juçara é o
cultivo de outras Arecaceae como as
plameiras-reais-da-Austrália e a pupunha
(Bactris gasipaes H.B.K.). Esta última ocorre
naturalmente no norte do Brasil e é cultivada
na região de Joinville–SC (Fig. 1A-B). Como
a extração do palmito gera grande quantidade
de resíduos (Santos et al. 2008), buscou-se
uma alternativa viável para minimizar esse
impacto ambiental utilizando as fibras
presentes nesses resíduos na confecção de
compósitos do tipo resina de poliéster/fibra
vegetal, em substituição à fibra de vidro. A
fibra de vidro, além de ser altamente tóxica às
pessoas que a manipulam, podendo ocasionar
várias doenças respiratórias, é de difícil
reaproveitamento.

Compósitos são materiais de moldagem
estrutural, formados por uma fase contínua
polimérica (matriz) e reforçada por uma fase
descontínua (fibras ou partículas) que se
agregam físico-quimicamente após um processo
de crosslinking polimérico (cura). Normalmente
a fase descontínua é formada por fibras de vidro,
aramida ou de carbono, dependendo da
aplicação final. A substituição das fibras
sintéticas por fibras vegetais é muito
interessante, por estas serem oriundas de fontes
renováveis, de baixo custo e importantes para o
desenvolvimento sustentável (Santos et al.
2008). Para os compósitos de menor custo e não
tão sofisticados, a maior parte das matrizes
poliméricas são à base de resinas termofixas,
destacando-se resinas de poliéster insaturado,
sendo esta a principal matriz usada na fabricação

de compósitos a base de fibras de vidro (Hage
2003). Os objetivos deste estudo foram
caracterizar as fibras dos rejeitos da produção de
palmito em conserva de pupunha quanto ao
comprimento, diâmetro tangencial e espessura
de parede celular da célula, bem como avaliar o
melhor tempo de dissociação das fibras de modo
a garantir suas propriedades para a confecção de
mantas para aplicação em compósitos, em
substituição à fibra de vidro.

Material e Métodos
Folhas mais velhas rejeitadas para a

produção de palmito foram coletadas em um
plantio na zona rural da região do Quiriri, em
Joinville/SC, quando da colheita da pupunha.
No laboratório, as bainhas tiveram os
espinhos retirados, as nervuras centrais dos
segmentos foliares foram separadas
manualmente e metade delas teve os resíduos
clorofilados raspados (Farias et al. 2008).
Todo o material foi seccionado em segmentos
de até 5,0cm de comprimento e dissociado
pelo método de Franklin, modificado por
Berlyn & Miksche (1976). Amostras desse
material foram retiradas após 18h, 20h, 22h e
24h, lavadas com água destilada e
conservadas em álcool 70%. Pequena parte do
material dissociado foi corado com fucsina,
montado em lâminas semi-permanentes e
analisado em microscópio de luz.
Características quantitativas como
comprimento e diâmetro da fibra e espessura
de parede celular, foram mensuradas com uso
de equipamento de análise de imagens
acoplado ao microscópio e os dados
analisados estatisticamente (teste t). A maior
parte do material dissociado foi utilizada para
a confecção de mantas de fibra de pupunha:
sobre uma placa de vidro (de 200mm x
300mm), recoberta com filme PVC, foram
espalhadas as fibras umedecidas em álcool
70%, com o auxílio de um cilindro.
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O conjunto foi levado à estufa a 60°C
por 12h. Após a secagem, o filme PVC foi
removido da manta e esta prensada com uma
força (carga) de 6,0N por 10min, em uma
prensa hidráulica de 15Ton, modelo PH12. A
manta vegetal foi então utilizada na confecção
de compósitos.

Resultados e Discussão
Para a perfeita dissociação, o melhor

tempo de emersão foi de 20h para as bainhas
e segmentos foliares raspados e de 22h para
os não raspados. Os segmentos forneceram
mais fibras que as bainhas para a mesma
quantidade de material dissociado. Na região
mais larga da bainha, em seção transversal
(Fig. 1C), observa-se grande quantidade de
parênquima entre as unidades vasculares, que
são maiores na região central e menores mais
próximas à face adaxial. As unidades maiores
podem conter um feixe vascular maior e 1-2
menores; os maiores apresentam muitos
elementos condutores do xilema e do floema
(Pereira & Esemann-Quadros 2007). Segundo
Tomlinson (1990), unidades vasculares
menores estão funcionalmente associadas à
sustentação, enquanto as unidades maiores
estão relacionadas à condução. As unidades
vasculares são circundadas por uma ampla
bainha de células de origem pericíclica que
formam as fibras. Como na bainha há grande
quantidade de parênquima de preenchimento,
o que não ocorre no segmento foliar, justifica-
se o fato de ter-se obtido maior quantidade de
fibras neste último.

A mensuração das fibras (Fig. 1D–E)
mostrou que nos segmentos foliares elas são
mais curtas (931,00  367,80µm), de menor
diâmetro (13,35  3,17µm) e parede celular
menos espessa (3,39  1,23µm) do que na
bainha foliar, diferenças estatisticamente
significativas. Fibras maiores na bainha foliar
garantem uma sustentação mais eficiente, o
que não é necessário nos segmentos foliares.

Na confecção das mantas (Fig. 1F), as
fibras se dispõem homogeneamente e as mais
curtas e com diâmetro menor aumentam a
adesão fibra/matriz, sendo assim aquelas
oriundas dos segmentos foliares mais
adequadas. A utilização dessas mantas como
reforço em compósitos elimina os espaços
vazios que tornam o material mais frágil, pois

a matriz (resina) nestas regiões fica sem
reforço (Farias et al. 2008). Desta forma, a
utilização de fibras de pupunha é uma
alternativa viável para substituição das fibras
de vidro, nocivas à saúde do manipulador e ao
mesmo tempo minimizando o impacto
ambiental do resíduo da extração do palmito.
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Tabela 1 - Análise estatística das características quantitativas das fibras de Bactris gasipaes mensuradas. n = 120. Medidas
expressas em µm (micrômetros). * - diferença significativa.

Característica Bainha Segmento foliar

Comprimento das fibras X  s 1.154,00  440,00 931,00  367,80

Teste t t = 4,25 * P < 0,0001

Diâmetro das fibras X  s 17,03  3,62 13,35  3,17

Teste t t = 7,86 * P < 0,0001

Espessura da parede celular X  s 5,73  1,51 3,39  1,23

Teste t t = 13,04 * P < 0,0001

Figura 1 - Bactris gasipaes. A: Aspecto geral da planta em plantio; B: Detalhe do estipe evidenciando os espinhos. C:
Seção transversal da bainha foliar. D-E: Fibras dissociadas. F: Manta confeccionada com as fibras dissociadas. Barras: Fig.
1C, 100 µm; Fig. 1D, 100µm; Fig. 1E, 25µm; Fig. 1F, 5,0cm.
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