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A pupunha (Bactris gasipaes H.B.K. – Arecaceae) é uma alternativa para diminuir o
impacto sobre as populações naturais de Euterpe edulis Martius na produção de palmito
em conserva. Como a extração do palmito gera grande quantidade de resíduos, buscou-se
uma alternativa viável para minimizar esse impacto ambiental utilizando as fibras desses
resíduos na confecção de mantas para aplicação em compósitos do tipo resina de
poliéster/fibra vegetal, em substituição à fibra de vidro. Este estudo teve como objetivo
caracterizar as fibras de pupunha quanto ao comprimento, diâmetro tangencial e espessura
de parede celular da célula, bem como avaliar o melhor tempo de dissociação de modo a
garantir suas propriedades para a confecção de mantas. Folhas mais velhas rejeitadas para
a produção de palmito foram coletadas em plantio na região do Quiriri, em Joinville/SC.
As bainhas e as nervuras centrais dos segmentos foliares (NF) foram separadas, raspadas
(NFR) para a remoção de espinhos e retirada dos tecidos clorofilados. Todo o material foi
seccionado em segmentos de até 5,0cm de comprimento e dissociado pelo método de
Franklin. Amostras foram retiradas da estufa 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, analisado em microscópio de luz.
As características quantitativas foram mensuradas e os dados analisados estatisticamente.
A maior parte do material dissociado foi utilizada na confecção de mantas para aplicação
em compósitos. O melhor tempo de dissociação foi de 20h para as bainhas e NFR e de 22h
para as NF. Os segmentos foliares forneceram maior quantidade de fibras em relação às
bainhas, na mesma quantidade de material dissociado. As fibras dos segmentos foliares
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 as da bainha, diferenças estatisticamente
significativas. Na confecção das mantas para aplicação em compósitos, as fibras
dissociadas se dispõem homogeneamente e fibras mais curtas e com diâmetros menores
aumentam a adesão fibra/matriz, sendo assim as oriundas dos segmentos foliares mais
adequadas para tal fim. A utilização de fibras de pupunha nestas mantas é uma alternativa
viável para substituição das fibras de vidro, nocivas à saúde do manipulador e ao mesmo
tempo minimizando o impacto ambiental causado pelo resíduo da extração do palmito.
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