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Resumo: Esse trabalho teve como objetivo a caracterização de fibras oriundas dos troncos das bananeiras d’água (Musa 
sepientum) e prata (Musa balbisiana) quanto à densidade, aos teores de lignina, à umidade e à estrutura química, usando 
as técnicas de espectrometria no infravermelho e ressonância magnética nuclear de sólidos em baixo campo, RMN. 
Através das análises de RMN foi possível observar as diferenças morfológicas entre as fibras de bananeira dos tipos 
d’água e prata. No entanto, a técnica de FTIR não permitiu observar diferenças importantes nos espectros das fibras de 
bananeira. As fibras de bananeira d’água apresentaram maiores valores de teores de umidade e de lignina que as fibras 
de prata. A técnica de RMN permitiu observar que as fibras de bananeira prata apresentaram tempos de relaxação 
maiores que os da fibra de bananeira d’água, o que pode ser creditado aos menores valores de umidade encontrados nas 
fibras de prata. 
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Chemical and Physical characterization of Musa sepientum and Musa balbisiana fibers of 

banana tree 
Abstract: This study aimed to characterize the fibers of cavendish and silver banana trunks (Musa sepientum and Musa 
balbisiana, respectively) concerning their density, lignin and moisture contents, and chemical structure by using the 
techniques of infrared spectroscopy and low field solid state nuclear magnetic resonance, NMR. From NMR analysis, it 
was possible to observe the morphological differences between cavendish and silver types of banana fibers .FTIR 
technique did not allow the observation of any important difference in the banana fibers spectra. The cavendish banana 
fiber showed higher moisture and lignin contents than the silver banana fiber The NMR technique showed that 
relaxation times for silver banana fiber were higher than those for cavendish banana fiber, which can be credited to the 
lower moisture content values found in the silver fibers. 
Keywords: Natural fiber, banana fiber, chemical and physical characterization.  
 
 
Introdução  

Uma fibra natural que vem sendo muito desperdiçada é a fibra de bananeira, cujo volume é 

produzido em grande quantidade uma vez que o Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de 

banana [1- 3]. A fibra de bananeira é produzida a partir das bainhas foliares extraídas do 

pseudocaule da bananeira, que equivale a seu tronco. Do pseudocaule da bananeira é possível 

extrair vários tipos de fibras, cada uma com uma característica específica. Sabe-se que os diferentes 

tipos de bananeiras, por exemplo, d’água e prata, apresentam diferenças em sua aparência, sabor e 

tamanho. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de banana tendo diferentes tipos de 

banana (d’água, terra, prata) e cada tipo de banana dá origem a uma fibra com uma determinada 

estrutura química, física e térmica. Logo as fibras derivadas de diferentes tipos de bananas irão 
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possuir diferenças estruturais, físicas, químicas e térmicas e estas diferenças precisam ser estudas 

para melhor utilização desse resíduo como carga em compósitos, como vem sendo feito com outros 

resíduos da agricultura. 

Cordeiro e colaboradores [4] propuseram à extração de nanocelulose das fibras do 

pseudocaule da bananeira por hidrólise ácida e sua caracterização. Os autores verificaram por 

caracterizações químicas, microscopia eletrônica de varredura e análise termogravimétrica das 

fibras bruta e tratada que os tratamentos foram efetivos na redução da hemicelulose, e o tratamento 

aumentou a resistência das fibras à degradação térmica 

Martins e colaboradores [5] estudaram as fibras do mesocarpo e o caroço do fruto do açaí 

para utilização em compósitos. As fibras foram caracterizadas usando termogravimetria, 

microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica. As fibras apresentaram boa estabilidade 

térmica e um processo de degradação, sob atmosfera inerte, ocorrido em três etapas. Esses autores 

[6] também investigaram as propriedades químicas, físicas, térmicas e estruturais da fibra de sisal 

brasileira, da variedade Agave sisalana, por meio de ensaios de resistência à tração, análise da 

composição química e difração de raios-X ao longo do comprimento da fibra.  

O objetivo do trabalho foi a caracterização química, física e comparar as fibras de bananeira 

dos tipos prata e d’água, oriundas de diferentes partes do pseudocaule (“Fibra da parte interna”, 

“Fibra da parte intermediária” e “Fibra da parte externa”). 

 

Experimental  

Obtenção das fibras de bananeira: os troncos de bananeira, chamados de pseudocaules, são 

formados por camadas, conhecidas como bainhas [3]. Em cada bainha podem ser identificados 

cinco diferentes tipos de fibras que, neste trabalho, foram denominados “Fibra da extremidade 

limite” (Flim), “Fibra da parte lateral externa” (FLext), “Fibra da parte interna” (Fint), “Fibra da parte 

intermediária” (Finterm) e “Fibra da parte externa” (Fext). No presente estudo foram utilizados os tipos 

“fibra da parte interna” (Fint), “fibra da parte intermediária” (Finterm) e “fibra da parte final” (Fext). As 

fibras de bananeira d’água (Musa sepientum) e prata (Musa balbisiana) foram desagregadas em um 

triturador Forrageiro da marca Trapp modelo JK-700, em seguida moídas em moinho de facas da 

marca Primotécnica, modelo LP 1003, e peneiradas até o tamanho de 0,15 mm.  

Caracterização das fibras  

Quantificação de lignina: a lignina foi extraída das fibras de bananeira (d’água e de prata) e 

quantificada pelo método de Klason [7]. 
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Teor de Umidade: o procedimento para avaliação do percentual de umidade presente na estrutura da 

fibra foi efetuado em triplicata e seguiu a norma ASTM D1348 [8-10].  

Densidade: as densidades das fibras foram medidas em triplicata por meio do método do 

picnômetro, seguindo a norma ISO 8962, e calculada por meio da Equação 1. 

Densidade (g/mL) =          ρ (M3 – M1)   Equação 1 
            (M3 – M1 + M2 – M4) 

Em que: ρ = densidade do etanol na temperatura do teste (g/mL); M1 = massa do picnômetro limpo 

e seco (g); M2 = massa do picnômetro com etanol (g); M3 = massa do picnômetro com 2 g de fibra 

(g); M4 = massa do picnômetro com fibra e etanol (g) 

FTIR: as análises das amostras foram conduzidas em um espectrômetro de absorção na região do 

infravermelho da marca Nicolet Magna 750 com transformada de Fourier, com varredura de 4000 a 

400 cm-1. As fibras foram caracterizadas na forma de pastilhas prensadas com KBr.  

RMN no estado sólido - Medidas de Tempo de Relaxação (T1H): as medidas dos tempos de 

relaxação longitudinal para os núcleos de 1H das fibras foram obtidas por meio da técnica de 

inversão-recuperação em um espectrômetro MARAN ULTRA a 23 MHz, com velocidade de 

rotação de 6 kHz a temperatura ambiente (25o C) da sonda. Foi obtido um número de 40 pontos e a 

análise foi feita em duplicata. O tempo de análise foi de 100-5000000 µs. O tempo de intervalo 

entre cada tempo de espera foi de 5s e foram realizadas quatro repetições. 

 

Resultados e Discussão  

Avaliação do teor de lignina nas fibras 

Na Tabela 1 são apresentados os percentuais de lignina das fibras. Verificou-se que o teor de 

lignina aumenta à medida que se aproxima da parte mais externa do pseudocaule da bananeira. Este 

resultado pode ser observado em ambas as fibras de bananeira. Os três tipos de fibras da bananeira 

d’água apresentam maiores teores de lignina que os da prata.  

 

Tabela 1. Teores de lignina e de umidade, densidade e tempo de relaxação (T1H) dos três tipos de 

fibras das bananeiras d’água e prata 

Fibra de bananeira Teor de lignina (%)  Teor de umidade (%) Densidade (g/cm3) T1H 
D’água “Fint” 10,2 ± 0,5 22,0  0,5 1,6 ± 0,2 17,0 

“Finterm” 14,0 ± 4,0 22,0  4,0 1,6 ± 0,2 12,0 
“Fext” 18,6 ± 3,5 19,0  3,5 1,6 ± 0,2 28,0 

Prata “Fint” 5,0 ± 0,4 16,6  0,2 1,7 ± 0,1 23,2 
“Finterm” 7,5 ± 0,6 19,8 ± 0,5 1,7 ± 0,1 35,0 
“Fext” 8,5 ± 0,7 15,5 ± 0,1 1,5 ± 0,2 45,0 
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Avaliação do teor de umidade 

Os percentuais de umidade encontrados são apresentados na Tabela 1 e, a partir dos 

resultados, observa-se que as fibras de bananeira d’água apresentaram teores de umidade maiores 

que os das fibras da bananeira prata. 

Densidade 

A densidade do material reflete a sua estrutura química e sua organização molecular. A 

densidade teórica das fibras naturais é em torno de 1,15 g/cm3 [11]. Os valores experimentais para a 

densidade são apresentados na Tabela 1 e são praticamente iguais.  

Espectrometria no Infravermelho (FTIR)  

Sabe-se que os componentes presentes na fibra são celulose, hemicelulose e lignina, e 

apresentam em sua estrutura o grupo funcional hidroxila [1]. Este grupamento pôde ser observado 

pela banda de absorção intensa na região de 3500 a 3000 cm-1. A presença de lignina foi confirmada 

pelos sinais característicos de anel aromático em 2900 e em 750 cm-1 [12].  

RMN no estado sólido - Medidas de Tempo de Relaxação (T1H) 

A técnica de RMN no estado sólido foi utilizada para identificar as diferentes estruturas 

químicas presentes na fibra e verificar a cristalinidade e a organização estrutural destas estruturas. A 

Tabela 1 apresenta os resultados obtidos de tempos de relaxação (T1H) das fibras com lignina.  

Os tempos de relaxação obtidos para as fibras de bananeira d’água com lignina mostraram a 

presença de três domínios principais. Um primeiro domínio, que não está completamente resolvido 

e separado do segundo domínio, com menor tempo de relaxação (mais móvel) relativo à umidade 

presente nas fibras naturais e o segundo domínio, largo e sem definição, referente aos componentes 

da fibra (celulose, hemicelulose e lignina). Como não se teve uma boa separação, o último domínio 

provavelmente é o da lignina, por este componente ser o menos móvel demorando mais tempo para 

relaxar. 

Analisando os resultados de T1H das fibras de bananeira d’água foi possível comprovar que 

o teor de lignina está diretamente relacionado com o grau de mobilidade molecular das cadeias do 

polímero. À medida que o teor de lignina aumenta ocorre um aumento do tempo de relaxação das 

fibras. A fibra de bananeira d’água do tipo “Fext” possui um tempo de T1H um pouco maior que a 

“Fint” e “Finterm”, pois apresenta em sua estrutura um percentual de lignina maior (~ 19%) que os 

tipos “Fint” e “Finterm”. 

Com os tempos de relaxação dos núcleos de 1H das fibras é possível relacionar os teores de 

umidade e de lignina existentes nas fibras com a capacidade da estrutura relaxar. Quanto maior for 

o teor de umidade da fibra maior será sua mobilidade molecular. Esses resultados estão de acordo 
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com os teores de umidade encontrados para as fibras de bananeira d’água. Sendo assim, as fibras de 

bananeira do tipo “Fint” e “Finterm” possuem uma maior mobilidade molecular que a da fibra 

“Fext”.  

As fibras de bananeira de prata dos 3 tipos (“Fint”, “Finterm” e “Fext”), com lignina, 

apresentaram tempos de relaxação com três domínios principais. Um primeiro domínio largo e sem 

definição, relativo à umidade presente nas fibras e um segundo domínio sem boa separação e 

definição referente aos componentes das fibras celulose e hemicelulose. O terceiro domínio bem 

definido e separado, com um maior tempo de relaxação (menos móvel), relativo à lignina.  

Então se conclui que as fibras com maiores teores de lignina apresentam tempos de relaxação 

nuclear maiores. Este aumento no valor do tempo de relaxação deve-se ao aumento da rigidez das 

cadeias. Para comprovar esses resultados foram feitas análises dos tempos de relaxação das fibras 

de bananeira d’água e de prata dos 3 tipos sem lignina. O tempo de relaxação das fibras sem lignina 

foram maiores que os das fibras com lignina, isso provavelmente ocorreu devido a cristalização das 

fibras sem lignina. A cristalização é possível pois está sendo retirada a parte amorfa existente na 

fibra e, ao retirar a fração de lignina, as moléculas de celulose e hemicelulose podem se organizar 

melhor favorecendo a cristalização. Essa cristalização favorece a interação intermolecular, o que faz 

com que a fibra demore mais tempo para relaxar e retornar ao seu estado fundamental. 

 

Conclusões  

Os resultados comprovam que as técnicas empregadas para diferenciação entre os tipos de 

fibras de bananeiras são eficientes para a sua caracterização. Por RMN no estado sólido pode-se 

observar que as fibras com maiores teores de lignina apresentam tempos de relaxação nuclear 

maiores que as fibras com menores teores de lignina. 

As fibras de bananeira representam uma fonte adicional de biomassa renovável com propriedades 

atraentes, além de ter um baixo custo. São disponíveis em abundância e ainda permanecem pouco 

explorada. 
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