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RESUMO
Fibras de piaçava foram investigadas com o objetivo de agregar um novo valor
comercial. A superfície das fibras foram tratadas com NaOH e H2SO4, por 1h à
temperatura ambiente. As amostras foram caracterizadas por FTIR, TGA, DSC,
composição química, DRX, MEV e ensaios de tração. As micrografias das fibras
mostraram que o tratamento com NaOH limpou a superfície da fibra de uma grande
quantidade de impurezas e causou fibrilação. A análise química, utilizando o método
Van Soest, mostrou que a piaçava é uma fibra rica em lignina, comprovada pela sua
cor marrom e com o tratamento alcalino observou-se a remoção parcial da
hemicelulose e lignina aumentando o índice de cristalinidade da fibra, observado por
DRX. O tratamento ácido não causou modificações significativas nas propriedades
da fibra. Portanto, a mercerização foi eficiente na fibra de piaçava, melhorando suas
propriedades, possibilitando, dessa forma, sua utilização como reforço em
compósitos poliméricos.
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INTRODUÇÃO
Nos

últimos

anos

um

grande

interesse

mundial

tem

surgido

pelo

desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitem a utilização de produtos com
menor impacto ambiental, em destaque a utilização de fibras naturais

(1)

. Fibras

vegetais como juta, sisal, coco, piaçava, curauá e abacaxi tem sido utilizadas como
reforço em matrizes poliméricas (2,3). Dentre estas fibras, o uso do resíduo da fibra de
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piaçava da palmeira Attalea funifera Martius, chamada de borra, é particularmente
interessante por apresentar boas propriedades químicas e mecânicas, podendo ser
utilizada como reforço em matrizes poliméricas, agregando-a um novo valor
comercial (4).
A qualidade da interface fibra-matriz é significativa para a aplicação de fibras
vegetais como reforço para plásticos. Métodos físicos e químicos podem ser usados,
como promotores de adesão entre a matriz e a fibra, para melhorar a interface com
diferentes eficiências

(5)

. Tratamento alcalino é muito utilizado devido à remoção

parcial da hemicelulose e da lignina, promovendo um melhor empacotamento das
cadeias de celulose, que são responsáveis pela cristalinidade da fibra (6).
Este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento térmico, mecânico e
morfológico do resíduo da fibra de piaçava in natura e tratada, visando obter
compósitos com propriedades satisfatórias para aplicação em construção civil.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resíduo da fibra de piaçava do tipo Attalea funifera Martius foi de ocorrência
nativa do sul do estado da Bahia. A borra foi lavada, seca em estufa, durante 5 dias.
Após, foram tratadas com soluções de 10% de ácido sulfúrico, 4 e 10% de hidróxido
de sódio por 1 hora em temperatura ambiente. Em seguida, o material foi enxaguado
em água corrente e posteriormente em água destilada, até que se obtivesse pH
neutro. Foram secas em estufa por 5 dias. As amostras foram caracterizadas por
FTIR, TGA, DSC, composição química pelo método de Van Soest, DRX, MEV e
ensaios de tração.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da degradação térmica da borra de piaçava lavada e tratadas
são mostrados na Fig. 1. Ao analisar a curva termogravimétrica da borra de piaçava
lavada com água observa-se a perda de água na temperatura 100°C e a degradação
da borra que se inicia na temperatura 220 °C com perda de massa de 85% até
600°C. A curva DTG da borra de piaçava, Fig. 2 (b), apresentou três picos distintos
com máximos em cerca de 70, 300 e 375 °C, indicando as etapas da degradação
térmica da borra. O primeiro pico é atribuído à perda de água presente na borra, o
segundo e o terceiro picos são atribuídos a degradação da hemicelulose e celulose
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com perdas de massa de 20% e 25%, respectivamente. Dentre os três principais
componentes da fibra, a lignina é o de mais difícil decomposição. Conforme a
literatura

(6)

o seu processo de decomposição ocorre numa faixa que se inicia à

temperatura ambiente até aproximadamente 900ºC, porém com uma taxa de perda
de massa muito baixa, quando comparada com os outros componentes, devido à
complexidade de sua estrutura.
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Figura 1. Curvas TGA (a) e DTG (b) da borra de piaçava lavada e tratada.
Ao comparar as curvas termogravimétricas (TGA/DTG) da borra de piaçava
lavada com as tratadas com 4 e 10% de NaOH observa-se o mesmo início da
degradação próximo a 220 °C e perda de massa aproximadamente de 80% e 90%,
respectivamente, conforme a Fig. 1 (a).

Nas curvas DTG observaram-se a

diminuição da intensidade do pico referente à hemicelulose com máximo em cerca
de 300 °C na amostra tratada com 4% de NaOH e o desaparecimento deste mesmo
pico nesta região na amostras tratada com 10% de NaOH, com aparecimento de um
único pico mais largo com máximo em 336°C. Conforme a literatura, com o aumento
da concentração da solução alcalina observa-se mais nitidamente a remoção parcial
da hemicelulose e lignina.
Curvas de DSC da fibra de piaçava são apresentadas na Fig. 2(a),
observaram-se dois picos referentes aos constituintes da fibra, hemicelulose e
celulose, de acordo com a análise termogravimétrica. O evento endotérmico
observado em aproximadamente 75°C é atribuído à evaporação da umidade
presente nas amostras. O pico exotérmico observado na curva térmica da fibra de
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piaçava, com máximo aproximadamente em 297°C é devido à degradação da fração
de hemicelulose e a endoterma iniciando em 328 °C é atribuída à degradação da
celulose, ou seja, desidratação e da despolimerização do componente celulose da
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Figura 2. Curvas de DSC (a) e espectros de FTIR da fibra de piaçava lavada e
tratada.
A Fig. 2 (b) apresenta os espectros de FTIR da borra de piaçava lavada e
tratada. As bandas características da piaçava são: 3300 cm-1 referente à ligação O-H
dos polissacarídeos; 1655 cm-1 referente à ligação O-H da água; na região de 1290
a 1080 cm-¹ referente à ligação C-O-C de estiramento antissimétrico com dois ou
mais picos da lignina, hemicelulose e celulose; 670 cm-1 referente à ligação C-OH
fora do plano da celulose. A comparar os espectros observa-se a diminuição das
intensidades das bandas referente à hemicelulose e lignina, com o aumento da
concentração da solução alcalina.
As propriedades mecânicas dos materiais lignocelulósicos são fortemente
dependentes do índice de cristalinidade dos mesmos. A Fig. 3 apresenta os
difratogramas da fibra lavada e tratada. A fibra de piaçava é constituída basicamente
de lignina, hemicelulose e celulose, sendo que a lignina e a hemicelulose são
macromoléculas amorfas, e as moléculas de celulose são semicristalinas. Assim, à
medida que a densidade de empacotamento da celulose aumenta, regiões
cristalinas são formadas.
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Tabela 1. Resultados dos índices de
cristalinidade.
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Figura 3. Difratogramas da fibra lavada e
tratada.
Ao calcular o índice de cristalinidade da fibra lavada e tratada (Tab. 1),
observou-se um aumento do mesmo proporcional à concentração da solução
alcalina.
A composição química das fibras de piaçava lavada e tratada, ilustrada na Tab.
2, variou com o tratamento alcalino. Observou-se uma diminuição do teor de lignina
e da celulose presente na fibra com o aumento do teor da concentração da solução
alcalina. Logo, pode-se inferir que o tratamento alcalino favoreceu para a remoção
parcial da parte amorfa da celulose, devido o aumento do índice de cristalinidade
das fibras tratada com a solução alcalina. O tratamento ácido não apresentou
mudanças significativas nas análises ao comparar com a fibra lavada.
Tabela 2. Composição química da fibra de piaçava lavada e tratada.
Amostra
Piaçava água
Piaçava 4% NaOH
Piaçava 10% NaOH
Piaçava 10% H2SO4

MS%
Cinzas%
93,1
1,0
92,5
1,7
90,3
6,0
93,4
0,9

FDN%
99,6
98,8
93,7
99,4

FDA%
96,2
90,1
84,4
95,0

Lig%
43,1
41,6
37,4
43,0

Hem%
3,4
8,7
9,3
4,4

Cel%
52,2
46,8
41,0
51,0

Ao analisar os resultados dos ensaios mecânicos das fibras in natura, lavada e
tratadas, ilustrado na Tab. 3 observou-se que a fibra lavada apenas com água
apresentou melhores resultados mecânicos comparado com as fibras tratadas,
devido à fibra apenas lavada com água possuir maior teor de lignina, que é
responsável pela cimentação da fibra, ou seja, rigidez. Ao comparar os resultados
mecânicos da borra de piaçava (utilizada neste trabalho) com a fibra de piaçava da
literatura (fibra utilizada na fabricação de vassouras) observam-se valores próximos,
sendo mais altos para os resultados da literatura, por se tratar de uma fibra mais
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rígida do que a borra, e apresentar maior conteúdo de lignina. Ao comparar os
resultados da literatura de algumas fibras, a borra de piaçava possuiu valores
próximos as fibras de coco, banana, bambu e juta e valores inferiores das fibras de
sisal e curauá.
Tabela 3. Resultados da análise de tração das fibras de piaçava in natura, lavada e
tratadas.
Fibra

σmáx.(MPa)

E (GPa)

εb (%)

Piaçava in natura

106 ±18

4,51±0,98

4,01±1,29

Piaçava H2O

127± 30

6,13±1,71

3,40±1,32

Piaçava 4% NaOH

102±25

4,51±1,13

4,55±2,12

Piaçava10%NaOH

108±18

4,80±1,12

5,31±1,85

A superfície da fibra de piaçava, Fig. 4, apresentou saliência ou protrusões
proveniente da quantidade de silício presente na fibra. Ao comparar as superfícies
das fibras lavada e tratadas observou-se que o tratamento alcalino limpou a
superfície de uma grande quantidade de impurezas e causou fibrilação. A maior
concentração da solução de hidróxido de sódio, aumentou o número de poros sobre
a superfície da fibra. Ao comparar as superfícies da fibra tratada com ácido com a
lavada com água, observou-se uma pequena contribuição do tratamento ácido na
limpeza da superfície.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura 4. Micrografias eletrônicas de varredura da superfície da borra de piaçava em
300x lavada (a), tratada com 10% H2SO4 (b), 4% NaOH (c) e 10% NaOH (d).
CONCLUSÃO
Os resultados da microscopia eletrônica de varredura da fibra mostraram que o
tratamento com soda limpou a superfície da fibra de uma grande quantidade de
impurezas, influenciando no desempenho mecânico e térmico da fibra. Portanto, a
borra de piaçava apresentou propriedades térmicas e mecânicas dentro da faixa
relatada na literatura, mostrando-se adequada para ser utilizada com reforço em
compósitos poliméricos, assim como em outras aplicações.
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TREATMENT OF CHEMICAL WASTE PIASSAVA FOR APPLICATION IN
POLYMERIC COMPOSITES

ABSTRAT

Piassava fibers were investigated with the aim of adding new business value.
The surface of the fibers were treated with NaOH and H2SO4 for 1 h at room
temperature. The samples were characterized by FTIR, TGA, DSC, chemical
composition, XRD, SEM and tensile tests. The micrographs of the fibers showed that
treatment with NaOH cleaned the fiber surface of a large amount of impurities and
cause fibrillation. Chemical analysis, using the Van Soest method, showed that the
palm fiber is a fiber rich in lignin, as evidenced by their brown color and with alkali
treatment there was partial removal of hemicellulose and lignin, increasing the
crystallinity index of the fiber, observed by XRD. The acid treatment caused no
significant changes in the properties of the fiber. Therefore, the mercerization was
efficient in the fiber of palm fiber, improving their properties, enabling thus their use
as reinforcement in polymer composites.
Keywords: Piassava, alkali treatment, chemical and mechanical properties.
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