
 

IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 

 

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E 

ESTRUTURAIS DO COMPÓSITO DE POLIPROPILENO E 

FERRITA DE BÁRIO, DESTINADOS À TECNOLOGIA 

ASSISTIVA 
 

 

Homero Modesto Pires
1
, Saul Eliahú Mizrahi

1
, Gabriel Schonwandt Mendes Ferreira

1
, 

Renato de Barros Oliveira
1 , 

Wellington Albuquerque 
1Instituto Nacional de Tecnologia; 

  homero.modesto@int.gov.br 

 

         Resumo: Tecnologia assistiva são tecnologias voltadas a pessoas com necessidades 

especiais, esse campo merece atenção, devido ao custo relativamente alto dos produtos 

assistivos. Estudos de materiais compósitos poliméricos podem ajudar na redução de 

custos e no desenvolvimento de novos dispositivos para tecnologia assistiva.  O presente 

trabalho teve como objetivo estudar a possibilidade de aplicação do compósito 

polipropileno com ferrita de bário em diferentes concentrações (10 e 30%). Os 

resultados de DSC, DRX e MEV, mostraram que houve redução na cristalinidade do 

compósito em relação ao PP puro, o que pode estar relacionado à presença da ferrita de 

bário. Os resultados encontrados na microscopia eletrônica de varredura, mostraram 

boa distribuição da carga na matriz, estando de acordo com as análises de DRX. O 

compósito foi obtido com sucesso, porém para que seja utilizado, deve ser analisado por 

outras técnicas de caracterização. 

Abstract: Assistive technology are technologies aimed at people with special needs, this 

field deserves attention because of the relatively high cost of assistive products. Studies of 

polymer composites can help in cost reduction and development of new devices for 

assistive technology. The present work had as objective to study a possibility of 

application of the composite polypropylene with Barium ferrite in different 

concentrations (10 and 30%). The results of DSC, DRX and MEV showed that there was 

reduction in the crystallinity of the composite, which may be related to the ferrite 

distribution. The results obtained in the scanning electron microscopy showed good 

distribution of the filler in the matrix, being in agreement with the XRD analyzes. The 

composite was successfully obtained, but for its use, are recommended other 

characterization techniques. 
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1.0 Introdução 

As Ferritas dividem-se em materiais magnéticos duros e moles. As ferritas de bário 
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possuem estrutura cristalina hexagonal e são materiais magnéticos duros[1, 2,]. Possuem 

propriedades destacáveis como: alta magnetização de saturação e a alta coersitividade, 

além de estabilidade química, baixo custo e alta constante dielétrica.    Estudos recentes 

têm desenvolvido novos polímeros com características magnéticas, que podem ser 

utilizados em equipamentos eletrônicos, filtros absorvedores de micro-ondas, dentre 

outros[3,4].  

Um compósito polimérico pode ser definido como um material formado por uma matriz 

polimérica e uma carga. Em muitas pesquisas, tem-se estudado a aplicação de cargas com 

propriedades magnéticas e diversas matrizes poliméricas como resina epóxi, PVDF, PP, 

PU, NR, etc [5,6]. Entre os vários polímeros existentes o polipropileno possui 

propriedades diferenciadas como sua baixa densidade, versatilidade de aplicações, 

facilidades no processamento, além do seu baixo custo, tornando-o um material atraente 

para a utilização em compósitos. Neste trabalho, pretende-se avaliar a morfologia e as 

propriedades térmicas dos compósitos de PP com Ferrita de bário em diferentes 

proporções, visando novas aplicações em tecnologia assistiva. 

2 Materiais e Métodos  

O polipropileno isotático, na forma de pó de código PP-H503, foi doado pela empresa 

Braskem S.A., apresentando índice de fluidez (230ºC/2,16kg) de 3,5 g/10min e densidade 

de 0,905 g/cm3. A ferrita de bário foi doada pela FERMAG.  

As misturas foram processadas com intercalação por fusão a temperatura de 180°C num 

misturador de câmara interna acoplado a um reômetro de torque Haake Polylab OS. As 

composições foram processadas seguindo as proporções de polipropileno e Ferrita de 

bário(Ba) em m/m (PP/Ba), com 10% de Ferrita de bário (PP/Ba10) e 30% de Ferrita de 

bário (PP/Ba30). Após o processamento, os compósitos foram moldados em prensa 

hidráulica na forma de disco com diâmetro de 3,5 cm e 1mm de espessura.  

2.1 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 As análises de DSC fornecem as temperaturas de fusão cristalina (Tm) e de cristalização 

(Tc), as entalpias de fusão (ΔHm) e de cristalização (ΔHc), o grau de cristalinidade(Xc) 

foi calculado de acordo com a equação 1 [8, 9]. As curvas do segundo aquecimento foram 

as escolhidas para a realização dos cálculos da Tm. Equação 1: 

2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas em um 

microscópio de ultra-alta resolução, FEI Company, modelo Inspect S50, com resolução 

de 1.0 nm a 15 kV.  

2.3 Difração de Raios X (DRX)  
 As análises de DRX foram realizadas com o objetivo de verificar, a uniformidade e a 

dispersão das cargas. Foram analisadas com a emissão de radiação de CuK ( = 1,5418 

Å). Os padrões de difração foram coletados numa taxa de varredura de 10º ‹ 2 ‹ 80º, 

passo de 0,05º.  

3.0 Resultados e Discussões 

3.1 Calorimetria Diferencial de Varredura  

Ao se observar as curvas de temperatura de cristalização (Figura 1b e Tabela 1), notou-se 
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que a cristalinidade das amostras foi alterada, sendo coerente com os valores de entalpias. 

Há indicação de uma interação referente a uma redução na cristalinidade do material. O 

aumento na Tc dos compósitos, pode ser atribuído à presença da ferrita de bário, atuando 

no processo de cristalização do polímero. Na tabela 1 vemos que a entalpia de 

cristalização reduziu em 16% para PP/Ba30 em relação ao PP puro, que pode estar 

relacionada ao enfraquecimento da energia de ligação. A entalpia de fusão e grau de 

cristalinidade também sofreram decréscimos, o que indica que a presença da Ferrita 

inibiu a formação dos cristais. 

Tabela 1: Temperaturas de cristalização (Tc) e fusão (Tm) e as entalpias de cristalização 

(ΔHc) e fusão (ΔHf) obtidos do DSC 

Tc Tm  

Amostra (ºC) ΔHc (J/g) Amostra(ºC) ΔHf (J/g) Xc (%) 

PP 116 107 160 99 49 

PP\Ba10 118 101 160 89 45 

PP\Ba30 118 85 160 78 39 

3.2 Difração de Raios X  

 De acordo com o difratograma mostrado na Figura 2, foi observada a redução da 

intensidade dos picos cristalinos dos compósitos com o aumento da concentração de 

ferrita, que está em congruência com o grau de cristalinidade obtido por DSC, reforçando 

a ideia da redução na cristalinidade. Todos os difratogramas apresentaram os picos 

cristalinos referentes ao PP e a ferrita de bário. 

 

Figura 2: Difratograma do PP e compósitos 

3.3 Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura  

A avaliação dos compósitos por microscopia eletrônica de varredura (Figura 3) permitiu a 

visualização da dispersão da ferrita na matriz polimérica. Embora haja uma boa 

distribuição, foi identificada a presença de agregados e pode-se relacionar isto a atração 

entre as Ferritas.  

4.0 Conclusão 

Os compósitos foram obtidos por fusão. Os resultados mostraram um compósito com 

reduzida cristalinidade em relação ao PP puro. A ferrita apresentou uma boa distribuição 

na matriz, porém foram encontrados alguns agregados no compósito com maior 
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concentração de Ferrita. O estudo mostrou a possibilidade do uso deste compósito em 

dispositivos direcionados à tecnologia assistiva, porém deve ser feita a análise de 

magnotometria da amostra vibrante para avaliar suas propriedades magnéticas. 

  

(a) (b) 

Figura 3: Micrografia do compósitos de PP com 10%(a) e  30%(b) de Ferrita de bário 

ambas com ampliação de 2000X 
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