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RESUMO 

 

Atualmente as questões ambientais ganham destaque cada vez mais 

acentuado, já que o futuro da humanidade está dependente das ações tomadas 

hoje pelo homem.  Grandes esforços estão sendo despendidos na busca de 

conhecimentos e soluções alternativas sustentáveis que promova o 

desenvolvimento sem comprometimento do meio ambiente.  Nos últimos anos 

tem havido um crescimento acentuado no desenvolvimento de compósitos 

reforçados por fibras vegetais, como uma alternativa econômica e ecológica, 

principalmente, na substituição de materiais sintéticos, como material de reforço 

em compósitos.  No presente trabalho foram analisadas as características 

químico-físicas de fibra oriundas do epicarpo do coco babaçu (Orbignyda 

Phalerata), sendo determinados os principais teores dos constituintes da fibra: 

lignina Klason insolúvel, celulose, holocelulose, hemicelulose e os teores de 

cinzas e de umidade. Foi realizado um estudo da modificação superficial das 

fibras do epicarpo do coco babaçu sob efeito de tratamento químico por 

alcalinização, em solução aquosa de NaOH a 2,5% (m/v) e a 5,0% (m/v), 

visando melhorar a compatibilização matriz/reforço em compósito com a matriz 

de epóxi. Os resultados das modificações ocorridas nas fibras foram estudados 

através de técnicas de termogravimetria (TG) e de calorimetria exploratória 

diferencial (DSC). Os resultados encontrados nas análises térmicas em 

amostras de fibras sem tratamento químico e em amostras de fibras tratadas por 

alcalinização mostram que o tratamento químico proposto aumentou a 

estabilidade térmica das fibras e proporcionou um crescimento na área 

superficial das fibras, parâmetros que melhoram a adesão fibra/compósito. Os 

resultados obtidos foram avaliados e comparados com resultados publicados de 

outras fibras vegetais, mostrando que a utilização das fibras de coco babaçu tem 

potencialidades técnicas e econômicas para o seu uso como reforço de 

compósitos. 

Palavras-chaves: fibras vegetais, babaçu, epicarpo, tratamento químico, 

caracterização, análise térmica. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays the environmental issues are increasingly highlighted since the future 

of humanity is dependent on the actions taken by man. Major efforts are being 

expended in pursuit of knowledge and alternatives to promote sustainable 

development without compromising the environment. In recent years there has 

been a marked growth in the development of reinforced composite fiber plants, 

as an alternative for economic and ecological effects, especially in the 

substitution of synthetic materials such as reinforcement material in composites. 

In this current study the chemical- physical  or (thermophysics )characteristics of 

the babassu coconut fiber, derived from the epicarp of the fruit (Orbignyda 

Phalerata), which the main constituents of the fiber: Klason lignin, insoluble, 

cellulose, holocellulose, hemicellulose and the content of ash and moisture will 

be determined.   A study was conducted about the superficial modification of the 

fibers of the epicarp babassu coconut under the influence of chemical treatment 

by alkalinization, in an aqueous solution of NaOH to 2.5% (m/v) and to 5.0%  to 

improve the compatibility matrix / reinforcement composite with epoxy matrix. 

The results of the changes occurred in staple fibers through the use of the 

techniques of thermogravimetric analyses (TG) and differential scanning 

calorimetry (DSC).  The results  found on thermal analysis on samples of fiber 

without chemical treatment (alkalinities), and on  fiber samples treated by 

alkalinization show that the proposed chemical treatment increases the thermal 

stability of the fibers and provides a growth of the surface of area fibers, 

parameters that enhance adhesion fiber / composite.  The findings  were 

evaluated and compared with published results from other vegetable fibers, 

showing that the use of babassu coconut fibers has technical and economic 

potential for its use as reinforcement in composites. 

Key words: vegetal fibers, babassu coconut, epicarp chemical treatment, 

characterization, thermal analysi 
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1.      INTRODUÇÃO 

 

As discussões a respeito das questões ambientais ganham destaque cada 

vez mais acentuado na sociedade atual, pois se acredita que o futuro da 

humanidade está dependente das ações tomadas hoje pelo homem.   Organizações 

governamentais e não governamentais, debatem a procura de soluções aos 

problemas ambientais, dentre os quais, como reciclar ou elaborar os resíduos 

industriais, muitos dos quais com tempo de degradação na casa de centenas de 

anos. 

 Nos últimos anos tem havido um crescimento acentuado no desenvolvimento 

de compósitos reforçados por fibras vegetais, como uma alternativa econômica e 

ecológica, principalmente, na substituição de fibra de vidro, como material de 

reforço. 

A substituição de fibras sintéticas por fibras vegetais é uma possibilidade 

bastante importante, pelo fato desta fibra ser de uma fonte renovável, biodegradável 

e de baixo custo e por provocar menor impacto ambiental (Martin, et al, 1996).   

O Brasil é, sem dúvida, um dos países que possuem a maior biomassa do 

mundo e a maior extensão territorial cultivável, potenciais estes que podem ser bem 

explorados. 

Na região nordeste do Brasil as fibras naturais são abundantes, constituído 

uma grande fonte de riqueza, entretanto, estes recursos naturais não são explorados 

adequadamente. 

Dentre as fibras vegetais nativas comuns no nordeste, possíveis de 

aproveitamento, há o Buriti (Mauritia Flexuosa), o Babaçu (Orbignya Phalerata), a 

Carnaúba (Copernicia Prunífera), a Mamona (Ricinus Communis) e o Tucum 

(Astrocaryum Vulgare).  Todas essas fibras naturais têm utilizações restritas, quase 

sempre no artesanato, as exceções são a utilização da mamona na indústria do óleo 

das sementes na fabricação de biodiesel, a carnaúba com exportação da cera e o 

babaçu que é importante fonte de óleo vegetal.  A utilização maior no nordeste 

brasileiro destas fibras resume-se ao uso apenas doméstico, sem peso industrial.  O 

babaçu, excetuando a industrialização do óleo, tem seu uso limitado como fonte 

energética, ou seja, utilizado como carvão. 

As fibras naturais podem ser utilizadas para a fabricação de diversos produtos 

destinados à comercialização direta, como também, para matéria prima para a 
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indústria, criando novas oportunidades de emprego, com geração de renda e, 

principalmente a utilização de um produto natural, renovável e não poluente, já que é 

totalmente biodegradável. 

 No Piauí tem-se uma grande área de palmeiras nativas de babaçu, sem 

utilização econômica de vulto. Pretende-se então, a utilização das fibras nativas, 

como o babaçu, como elemento de crescimento econômico.  A necessidade da 

exploração destes recursos, além de gerar empregos diretos, é uma forma de 

reduzir o êxodo rural. No Piauí o uso de fibras naturais é incipiente, sendo sua 

utilização principalmente em peças de artesanato, com poucas utilizações 

industriais, com exceção de fabricação de cordas e vassouras, sempre em pequena 

escala.   

Para utilização das fibras, devemos conhecer as suas propriedades, para 

isso, devemos utilizar as técnicas de caracterização e, a partir daí, desenvolver 

técnicas de processamento e de utilização de novos materiais, com base em fibras 

vegetais. 

 

1.1      OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral da pesquisa e o conhecimento das características químico-

físicas da fibra do epicarpo do coco babaçu, para aplicação em compósitos com 

matriz em resina epóxi e com reforço fibras do epicarpo do babaçu.  

 

1.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar as propriedades químicas da fibra do epicarpo do coco babaçu. 

Modificar a superfície da fibra vegetal através de tratamento químico, para 

melhorar a adesão superficial da fibra. 

Avaliar e comparar as principais mudanças ocorridas, através das técnicas de 

análise termogravimétrica (TG) e de calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

Compara os resultados obtidos da fibra do coco babaçu com outras fibras 

vegetais, com resultados publicados. 
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2.1.   BABAÇU 

 

O babaçu (Orbignya Phalerata) é uma palmeira de tronco simples, robusto, 

imponente, com até 20 m de altura. É uma palmeira mono caule, que produz frutos 

de coloração marrom, O fruto do babaçu (uma drupa) com sementes oleaginosas e 

comestíveis com elevado número de cocos por cacho (150 a 250) e uma quantidade 

média de quatro cachos por palmeira. Os frutos têm formato oblongo-elipsoidal, 

medindo de 8 a 15 cm de comprimento e cinco a sete de diâmetro, pesando de 90 a 

280 g. Lorenzine (1996), 

Frutifica o ano todo com pico de produção de agosto a janeiro.  

Atualmente, no Brasil, encontram-se vastos babaçuais espalhados ao sul da 

bacia amazônica, onde a floresta úmida cede lugar à vegetação típica dos cerrados. 

Os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins concentram as maiores extensões de 

matas onde predominam os babaçuais, formando, muitas vezes e 

espontaneamente, agrupamentos homogêneos, bastante densos e escuros, tal a 

proximidade entre os grandes coqueiros. 

 

  

Figura. 2.1 – O Babaçu – Orbignya Phalerata. 

 

Além dos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, destacam-se os 

babaçuais ou cocais de Orbignya spp, em Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo.  O 

gênero Orbignya ocorre também em outros países das Américas, do México para o 

sul (EMBRAPA, 1984), destacando-se os babaçuais da Bolívia. 



20 

 

A região compreendida pelos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins é 

considerada a de maior concentração de plantas oleaginosas do mundo e fonte da 

maior produção extrativista vegetal.  Na figura 2.2 mostra conhecida como a Mata 

dos Cocais (42° O 6°S / 43°O e 6°S), a área de maior ocorrência de babaçuais no 

Piauí e Maranhão.  

 

 

Figura. 2.2 – Mata dos cocais - Área de maior ocorrência do babaçu 

(Piauí-Maranhão). 

 

O babaçu é a maior fonte mundial de óleo silvestre para uso doméstico, tendo 

utilização industrial em perfumaria, saboaria e lubrificação.  

O babaçu é considerado o maior recurso oleífero nativo do mundo. É um dos 

principais produtos extrativistas do Brasil, contribuindo, de maneira significativa, para 

a economia de alguns estados da federação (Alves, 1984).  

De acordo com a Embrapa (1984), citada por Teixeira e Milanez (2003), os 

babaçuais se distribuem numa área de aproximadamente 17 milhões de hectares, 

por sete estados brasileiros (Maranhão, Tocantins, Piauí, Goiás, Minas Gerais, Mato 

Grosso e Espírito Santo), com um potencial produtivo de frutos estimado em 15,0 

milhões toneladas/ano, sendo realmente aproveitados somente 30% do estimado. A 
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coleta e quebra do fruto dessa Palmácea chega a empregar até 2,0 milhões de 

pessoas durante o pico da safra. Os principais produtos comerciais extraídos da 

palmeira de babaçu são o óleo (extraído da amêndoa) e a torta (que resulta do 

processo). A amêndoa representa 7% do peso total do fruto e as fibras (epicarpo), 

11%, que, se totalmente aproveitadas, gerariam uma produção de 1,5 milhão de 

t/ano de frutos. 

No estado do Piauí, o babaçu ocorre de forma contínua, ao longo da região 

do médio e baixo Parnaíba, numa área de 1.977.600 ha, onde estão incluídos 33 

(trinta e três) municípios.  Dos 33 (trinta e três) municípios piauienses, os oitos 

maiores produtores são: Palmeirais, Teresina, União, Barras, Miguel Alves, Matias 

Olímpio, Luzilândia e Esperantina. 

O coco babaçu cai espontaneamente da palmeira, após sua maturação, O 

coco na forma de sementes, é apanhado no campo, no chão pelo catador.  Dado as 

condições adversas do terreno onde prolifera a palmeira, normalmente na mata, o 

babaçu colhido é transportado para sua casa em cestas de palha, normalmente em 

lombo de animais, quando não é possível, a quebra do coco é realizada ao pé da 

palmeira.  Os frutos são quebrados de forma rudimentar, geralmente por mulheres, 

utilizando o machado como ferramenta de corte e uma barra de madeira para a ação 

mecânica. O babaçu é um fruto que pode ser integralmente aproveitado. 

 

 

Figura. 2.3 – O fruto do coco babaçu em cacho 
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Figura. 2.4 – Composição do coco babaçu 

 

Composição do coco babaçu, por peso: 

 

a. Epicarpo – 11% 

b. Mesocarpo – 23% 

c. Endocarpo – 59% 

d. Amêndoa – 7% 

 

    

(a)                                            (b) 

Figura. 2.5 – (a) fruto do coco babaçu - (b) corte transversal do fruto   

 

O epicarpo ou casca, também denominado pelas quebradeiras de coco como 

“capela do coco” constitui 11% do peso do fruto, pode ser usado como biomassa 

para produção de biocombustível ou para queima direta em caldeiras. É constituída 

de fibras de excelente qualidade, sendo a fonte de fibras para o presente trabalho. O 

mesocarpo ou polpa (massa que fica entre o epicarpo e o endocarpo), rico em amido 

e fibras, pode ser utilizado para fazer farinha, rações ou ainda biocombustível. O 
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endocarpo, que constitui 59% do peso do fruto, produz um carvão de excelente 

qualidade com poder calorífico superior ao carvão metalúrgico (Clement et al, 1999), 

sendo produzido e utilizado em várias regiões do nordeste brasileiro. As amêndoas 

correspondem a 7% do peso do fruto e produzem óleo de excelente qualidade com 

características similares ao óleo de coco (rico em ácido láurico).  Tal similaridade 

permite seu uso em cosméticos e alimentos. 

A casca (93%), conjunto formado pelo epicarpo, mesocarpo e endocarpo, é 

normalmente desperdiçada nos processos de quebra manual. 

 

2.2.     FIBRAS 

 

 As fibras são materiais que possuem uma geometria aproximadamente 

uniforme, diâmetro minúsculo em relação ao seu comprimento, e com natureza 

bastante diferenciada, variando em função de suas propriedades físico-químicas. 

 O aproveitamento de uma fibra como matéria prima baseia-se em suas 

propriedades e dentre elas podemos destacar: capacidade de alongamento, 

resistência à temperatura, resistência mecânica, densidade, baixo custo, 

disponibilidade no mercado.  Nenhuma fibra conhecida satisfaz todas essas 

exigências, cada fibra está adequada á utilização específica. 

 Segundo Persson et al, 1984 as fibras podem ser classificadas como fibras 

naturais e fibras feitas pelo homem, como mostra a figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.6 - Classificação das fibras  
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As fibras podem ser classificadas como: natural ou sintética.   As fibras 

naturais são do tipo: orgânica ou inorgânica.  As fibras orgânicas são divididas em 

vegetais e animais.   As fibras inorgânicas referem-se às fibras minerais.  

 

2.2.1.    FIBRAS VEGETAIS 

 

As fibras vegetais são classificadas de acordo com sua origem e podem ser 

agrupadas de fibras de semente (algodão), fibras de caule (juta, linho, cânhamo), 

fibras de folhas (bananeira, sisal, piaçava, curauá, abacá), fibras de fruto (coco) e 

fibras de raiz (zacatão) (Morassi, 1994).  

As fibras vegetais de acordo com a sua origem possuem formas e tamanhos 

diferenciados e de acordo com (Silva, Mendes e Ladchumannandsivam, 1999), as 

fibras vegetais se classificam nas categorias apresentada na tabela 2.2. 

Em comparação com as fibras sintéticas, as fibras vegetais ou 

lignocelulósicas, possuem as características que tornam seu uso bastante vantajoso, 

tais como: origem natural abundante, de baixo custo e de fácil renovação, baixa 

densidade, altas propriedades específicas, sendo menos abrasivas em comparação 

com as fibras de vidro, não tóxicas e biodegradáveis (Bledzi, Gassan, 1999). 

Como todos os vegetais, as fibra vegetais em seu crescimento incorporam 

CO2 atmosférico, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. 

As fibras naturais apresentam também algumas desvantagens que devem ser 

levadas em conta, dentre outras podemos citar: a baixa temperatura de 

processamento, limitada a 200°C, não podem ser recicladas por meios mecânicos, a 

reciclagem deve ser por meios térmicos, as fibras se decompõem termicamente 

acima de 220 °C.  Para compósitos com resinas termorrígidas essa característica 

não é limitante, uma vez que, a cura das resinas ocorre, geralmente, em 

temperaturas inferiores a 200 °C.  Dentre as desvantagens apresentadas pelas 

fibras em relação às fibras sintéticas, temos: o material reforçado por fibras vegetais 

têm maior flamabilidade e, a falta de uniformidade das propriedades das fibras, dado 

as modificações na fibra de acordo com a sua origem, por danos causados durante 

a colheita e a alta absorção de umidade que pode causar o inchaço das fibras. 
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Tabela 2.1. Classificação das fibras vegetais (Silva, Mendes, Mendes e 

Ladchumannandsivam, 1999). 

FIBRAS ESPÉCIE SIMBOLOGIA 

 

 

Caule 

Linho 

Juta 

Cânhamo 

Cana-de-açúcar 

Kenaf 

CL 

CJ 

CH 

-------- 

-------- 

 

 

Folhas 

Sisal 

Abacaxi 

Rami 

Curauá 

Manilha 

CS 

--------- 

CR 

CN 

Fruto Coco CK 

 

Sementes 

Algodão 

Capok 

CO 

-------- 

 

 

As fibras lignocelulósicas quando incorporadas aos polímeros podem ser 

processadas por praticamente todos os métodos convencionais de processamentos 

de plásticos (extrusão, injeção, calandragem e prensagem), possuindo uma 

densidade menor que as fibras de vidro.  As fibras vegetais podem ser incorporadas 

a uma matriz, como reforço, nas mais variadas formas: fibras longas ou curtas, 

mantas, tecidos, etc. 

As fibras vegetais são compostas, basicamente pela celulose, a hemicelulose 

e a lignina, com menores percentuais de outros componentes como pectina, ceras e 

substâncias solúveis em água, chamados constituintes menores (Philipp e 

D’Almeida, 1998).  

Cada fibra vegetal denominada fibra técnica é constituída de várias fibras 

elementares fortemente ligadas entre si, por um material de cementação, constituído 

principalmente por lignina.  

Segundo Salvastano Júnior & Agypan (1997) as fibras, do modo como são 

denominadas, são na verdade feixes constituídos por células individuais, que por 

sua vez, se compõem de microfibrilas. (Ver figura 2.7). 
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a) Fibra: aglomerado de células.                        b) Célula individual 

 

Figura. 2.7 – Constituição estrutural de uma fibra vegetal (Rong et al., 

2001). 

 

As microfibrilas são células com alto teor de celulose, que é um polímero 

vegetal. 

As suas células são compostas por quatro camadas de microfibrilas e uma 

cavidade central (Couttta – 1992).  As duas camadas mais externas têm estrutura 

reticulada.  A camada subseqüente (s2) apresenta microfibrilas orientadas segundo 

um ângulo Θ, em relação ao eixo longitudinal da célula, em espiral.  Esta é a 

camada de maior espessura e com maior teor de celulose. 

As diversas células que compõem a fibra encontram-se aglomeradas pela 

lamela intercelular, composta de hemicelulose, pectina e principalmente lignina.  A 

região central da fibra também pode apresentar uma cavidade denominada lacuna, 

responsável pela sua elevada capacidade de absorver água 

Cada fibra isolada é, na verdade, um compósito, no qual as microfibrilas de 

celulose estão envolvidas por uma matriz de lignina e hemicelulose. 

 

2.3     PRINCIPAIS CONSTITUINTES QUÍMICOS DAS FIBRAS VEGETAIS 

 

2.3.1     CELULOSE 

 A celulose é o principal componente da parede celular da fibra vegetal, sendo 

o polissacarídeo mais abundante na natureza.  A molécula da celulose pertence à 

função química dos carboidratos ou, mais especificadamente, dos glicídios, um 
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polissacarídeo linear (C6H12O6), constituído por um único tipo de unidade de açúcar.  

Sua estrutura elementar é formada pela unidade de monossacarídeo -D-glicose, 

que se ligam entre si através dos carbonos 1 e 4, dando origem a um polímero linear 

(Figura 2.8)  

 

 

Figura 2.8 – Formula da celulose – (a) Parte central da cadeia 

molecular (b) – Grupos terminais redutores e não redutores. 

 

Na formação da molécula de celulose, acontecem reações sucessivas entre 

as hidroxilas do carbono 1 de -D-glicose, com as hidroxilas do carbono 4 de outras 

unidades de -D-glicose, dando origem a um polímero linear de estrutura rígida, 

formado exclusivamente por unidades de -D-glicose, o qual apresenta elevada 

massa molecular, com um considerável grau de cristalinidade e insolubilidade em 

água (Phillip e D’Almeida, 1998) 

 Devido às ligações de hidrogênio, as fibras vegetais são de natureza hidrófila.  

Assim, dado a facilidade de retenção de água, quando usado como reforço em 

compósitos poliméricos, que são hidrofóbicos, a natureza hidrófila da fibra influencia 

todas as propriedades mecânicas e físicas, tanto nas fibras quanto nos compósitos.  

Dado a natureza das fibras rica em hidroxilas pode-se supor que pode ser utilizada 

de maneira extensa nos sistemas termorrígidos, como o poliuretano.   
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Tabela 2.2 – Teor de celulose em alguns organismos vivos (Machado, 

2000) 

Material Celulose (%) 

Algodão 95 – 99 

Rami 80 – 90 

Bambu 40 – 50 

Madeira 40 – 50 

Bagaço de cana 43 

 

 

2.3.2     HEMICELULOSE 

 

 A hemicelulose difere da celulose por conterem vários tipos de unidades de 

açúcares, como as hexoses (D-manose e D-galactose) as pentoses (D-xilose e D-

arabinose), entre outros.  A hemicelulose é uma mistura de vários polímeros 

polissacarídeos de baixa massa molecular, que estão ligados com a celulose nos 

tecidos vegetais. Apresentam grau de polimerização entre 80 a 200 unidades.  As 

hemiceluloses incluem carboidratos poliméricos com cinco a seis átomos de carbono 

na estrutura das unidades de açúcar que formam as cadeias poliméricas (Cablelro e 

Marcilla, 1996). 

A complexidade estrutural das hemiceluloses é responsável por propriedades 

como ausência de cristalinidade, baixa massa molecular e higroscopicidade, todas 

contribuindo para o intumescimento, a mobilidade interna, o aumento de flexibilidade 

das fibras, o aumento da área superficial disponível para interações e para a 

redução do tempo e da energia requerida no refino de pastas celulósicas (Fang et 

al., 2000). 

As propriedades das hemiceluloses podem ser modificadas por reações de 

hidrólise parcial, oxidação, redução e por eterificação ou esterificação dos grupos 

hidróxidos em cadeias adjacentes. A eficiência da modificação pretendida depende 

da quantidade, tipo, estrutura, grau de polimerização e da localização dos polímeros 
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que compõem a hemicelulose (Sodov et al. 1978; Phillip e D’Almeida, 1998; 

Caballero e Marcilla, 1996). 

 

2.3.3    LIGNINA 

 

A lignina é o terceiro componente fundamental em importância da madeira. 

Constitui a fração não-carboidrato da madeira livre de extrativos, extremamente 

complexas e difíceis de caracterizar, ou seja, a lignina é basicamente um polímero 

aromático constituído de um sistema heterogêneo e ramificado sem nenhuma 

unidade repetidora definida. O sistema é totalmente amorfo e ligado quimicamente 

às polioses (hemicelulose), sendo o principal constituinte da lamela média, ou 

camada intercelular, que é a substância contida entre as paredes primárias de duas 

células adjacentes. 

Além de proteger os elementos vasculares, a lignina funciona como um 

elemento de suporte para toda a árvore, conferindo resistência ao impacto, à 

compressão e à dobra  

Devido à sua estrutura complexa e à elevada massa molar, é 

predominantemente amorfa. Nas plantas, seu teor varia de 26 a 34 % (Abreu e 

Oertel, 1999 e Phillip e D’Almeida, 1998) 

 

2.4     TRATAMENTO QUÍMICO APLICADO NAS FIBRAS VEGETAIS 

 

A região interfacial é de fundamental importância na determinação das 

propriedades dos compósitos, pois é através da interface que os esforços atuantes 

na matriz são transmitidos ao reforço. Métodos químicos e físicos podem ser usados 

para modificar a fibra e otimizar a interface. 

 As fibras vegetais são compostas de fibrilas, material celulósico, unido pelo 

material ligante do vegetal.  As fibras vegetais são muito semelhantes, quanto á 

composição química, sendo compostas basicamente de celulose e lignina, 

associadas a outras substâncias em menores proporções (Mendes, 2002).  A falta 

de adesão superficial matriz/fibra é o principal problema encontrado para o uso de 

fibras vegetais em materiais compósitos.  As características hidrófilas das fibras 

entram em desacordo com as propriedades hidrofóbicas dos materiais poliméricos. 
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 As fibras naturais podem ser modificadas por métodos físicos e químicos. Os 

tratamentos físicos modificam as propriedades estruturais e superficiais da fibra e 

desse modo influenciam na interação com os outros materiais. Dentre os métodos 

físicos mais conhecidos podemos citar: alongamento, calandragem, tratamentos 

térmicos, etc. 

Métodos químicos são utilizados para modificar a estrutura e a superfície da 

fibra visando melhorar a aderência ou a interação desta com outro material, 

resultando em melhor desempenho das propriedades mecânicas destes materiais. 

Os tratamentos químicos mais comuns incluem o uso de bases fortes, isotiocianatos, 

ácido acético (reação de acetilação) e de silanos (agentes de acoplamento). (Bledzi 

et al., 1999). 

 

2.4.1     ALCALINIZAÇÃO  

 

Um dos métodos mais antigos de modificação das fibras vegetais é o 

tratamento alcalino, aplicado para limpar a superfície, retirando graxas e ceras 

intrínsecas (ou provenientes de manuseio e manufatura), removendo parcialmente a 

lignina e a hemicelulose e aumentando a rugosidade da superfície da fibra, sem 

alterar a área disponível para interação com outros materiais (Li et al., 2000 e 

Valadez-Gonzales, 1999). Ver resultado na figura 2.9. 

Dentre os componentes das fibras, a hemicelulose é mais sensível à reação 

de alcalinização, pois durante o processo de marcerização ela é parcialmente 

removida, provocando uma diminuição de densidade e rigidez na região interfibrilar, 

o que facilita o reagrupamento entre as cadeias. 

Como o tratamento alcalino é realizado em uma solução aquosa, tem o efeito 

de levar a um intumescimento das fibras, ou seja, leva a um inchaço, criando um 

distanciamento entre as cadeias celulósicas, quebrando as ligações de hidrogênio.   

Este processo de quebra/interação de ligações disponibiliza grupos, que 

antes eram inacessíveis a agentes químicos, para efetuarem ligações de hidrogênio 

intramoleculares e intermoleculares. Após o tratamento alcalino as fibras 

apresentam uma maior superfície de contato, possibilitando o maior número de 

interações com outros materiais (Machado, 2000; Bledzki et al., 1999 e Rowell et al. 
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(a) – Fibra sem tratamento                       (b) – Fibra tratada 

Figura 2.9 – Modificação ocorrida na superfície da fibra causada pelo 

tratamento alcalino. (1000x) 

 

2.5      RESINA EPOXÍ. 

  

Resinas epoxídicas são oligômeros com dois ou mais grupos epóxidos por 

molécula. Mais de 90 % da produção mundial consistem de epóxidos derivados da 

combinação entre o bisfenol A e a epicloridrina, mostrada na figura 2.10 (Elias, 1997 

e Fries),  

 

 

Figura. 2.10 – Epóxidos derivados da combinação entre o bisfenol A e 

a epicloridrina  

 

      A molécula mostrada da figura 2.10 é a resinas epóxi antes de ser 

catalizada, sendo que a viscosidade aumenta conforme vai aumentado o valor de n. 
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Com n  ≤ 1 as resinas são líquidas e para n > 1 começará resinas semi-sólidas e 

sólidas.  Podendo ser classificadas pelo EEW (equivalent epoxy weigth), ou seu 

peso equivalente em epóxi. O EEW é utilizado para cálculo estequiométrico de 

proporção entre resina e o endurecedor. A resina básica líquida e a de EEW = 190.  

O cálculo do EEW consiste em dividir o peso molecular da resina dividido pelo 

número de anéis epoxídricos                                        

Através da adição de produtos químicos apropriados (como aceleradores e 

catalisadores) as resinas epoxídicas reagem formando ligações cruzadas entre as 

suas cadeias, tornando-se sólidas, rígidas e resistentes. Este processo de “cura” é 

irreversível e leva à formação de moléculas maiores e mais complexas (Fried, 1995 

Canevarolo Jr., 2002; Mano e Mendes, 1999 e Billmeyer Jr., 1984). 

A cura é acelerada na presença de catalisadores e na proporção certa para 

cada tipo de resina. Por ser um processo exotérmico, a temperatura irá influenciar 

no tempo de cura, sendo, portanto realizado dentro de fornos ou estufas com 

temperatura controlada para cada tipo de matriz. As resinas epoxídicas podem ser 

curadas em temperatura ambiente pela adição de aminas polifuncionais ou em altas 

temperaturas pela adição de anidrido ácido acético (Elias, 1997 e Canevarolo Jr., 

2002). 

Inúmeras vantagens podem ser destacadas na utilização das resinas 

epoxídicas, dentre elas podemos citar a baixa viscosidade, facilitando o processo de 

moldagem; a baixa contração, que evita as tensões residuais; a possibilidade de a 

cura ser realizada em temperatura ambiente e que propiciam aplicações estruturais 

de alto desempenho. Entretanto, as resinas epoxídicas apresentam também 

características negativas tais como: a aderência indesejável nas paredes do molde 

em que estão sendo processadas e a não possibilidade de reciclagem (Romão, 

2003; Blass, 1985 e Lucato, 1991). 

As resinas epoxídicas têm se destacado nas últimas décadas como um dos 

materiais mais versáteis da indústria química, devido à sua habilidade em promover 

boa aderência com outros materiais. Com o grande desenvolvimento de materiais de 

engenharia, tais como, os plásticos de alto desempenho, as ligas leves de alumínio, 

os compósitos de fibra de carbono, os sanduíches de fibra de vidro, alumínio e 

epóxi, surge a necessidade de desenvolver resinas que tenham alta resistência 

mecânica e ao mesmo tempo leveza (Rabelo, 2000). 
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 As resinas epóxi podem ser curadas com vários agentes de cura, também 

chamados endurecedores, entre os quais se podem citar: aminas alifáticas, que são 

moléculas pequenas e muitos voláteis, que basicamente, reagem através de seus 

radicais de hidrogênio livre.  Adutos de aminas que são resultantes da mistura de 

resina epóxi ou diluentes reativos com excesso de aminas.   Poliamidas que são 

obtidos através da reação de dimerização de aminas alifáticas com o 

dietilenotriamina (DETA) com diácidos ou ácidos graxos.  Aminas ciclo alifáticas 

possuem anéis cíclicos fazendo que apresentem menor volatilidade, maior 

estabilidade a luz, menor reatividade e melhor retenção de cores. Em temperatura 

ambiente a cura é bastante dificultada.  Os anidridos são usados principalmente em 

sistemas, possuem grande tempo de latência quando incorporado à resina e 

propiciam uma grande resistência térmica.  Estes endurecedores citados são os 

mais utilizados comercialmente, perfazendo cerca de 90% do consumo.  

A utilização de resina epóxi no presente trabalho foi devida as propriedades 

apresentadas pela resina, principalmente a cura a temperatura ambiente e a  

facilidade de processamento das formas.  

 

2.6       COMPÓSITOS 

 

 Grandes conquistas tecnológicas recentes, com aplicações relevantes nas 

áreas de construção aeronáutica, aeroespacial, petroquímica, bioengenharia, 

automobilística, naval, construção civil, artigos esportivos, dentre outras, se tornaram 

realidade após o aparecimento dos compósitos estruturais.  Materiais compósitos 

pertencem a uma classe de materiais ampla e abrangente, que consiste na 

combinação de dois ou mais materiais, a nível macroscópico, pelo menos duas 

fases distintas denominadas fase contínua ou matriz e a outra a fase dispersa 

(reforço ou carga), obtendo-se, a partir desta combinação, um novo material com 

propriedades distintas em relação aos materiais individuais.  Esta classe de material 

compreende desde os polímeros reforçados com fibras, os materiais híbridos 

metal/compósitos e os concretos estruturais, e outros compósitos que incorporam 

matriz metálica ou matriz cerâmica (Levy Neto, Flamínio, 2006). 

 Os compósitos podem ser divididos em naturais e sintéticos.  Um esquema de 

classificação de materiais compósitos baseados no tipo de reforço consiste em três 
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divisões principais, que considera o reforço por partículas, o reforço por fibras e o 

reforço estrutural (Figura 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Esquema de classificação hierárquica de compósitos 

sintéticos e naturais (Levy Neto, Flamínio, 2006). 

 

O reforço por partículas considera o tamanho das partículas como a 

característica principal, as quais têm base nos mecanismos de reforço e tensão. 

Para os compósitos sintetizados com partículas grandes, propriedades como dureza 

e tenacidade são incrementadas. Já os compósitos com partículas de tamanho 

reduzido (diâmetro entre 0,01 m e 0,1 m) são considerados dispersores de tensão 

(Callister, 2000). 

A utilização de compósitos poliméricos reforçados por fibras vegetais não é 

recente, sendo que, as primeiras patentes têm seus registros na década de 

sessenta. 
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Atualmente o desempenho estrutural dos compósitos sintéticos em muitos 

aspectos supera os dos compósitos naturais e, nas décadas de setenta e oitenta 

substituíram os compósitos naturais, devido aos aspectos de desempenho e o 

econômico.  O produto oriundo dos compósitos sintéticos, com raras exceções, tem 

causados problemas ambientais, principalmente com as matrizes termorrígidas, que 

tem contribuído com a geração de lixo que apresenta dificuldade de reciclagem. 

Com a crescente necessidade de resguardar o meio ambiente das inúmeras 

agressões oriundas dos processos industriais, bem como, minimizar a dependência 

dos produtos de recursos não-renováveis. A partir da década de 90, o interesse por 

matérias renováveis, tais como fibras e óleos vegetais, tornou-se crescente nos 

últimos anos.  A questão social é um forte argumento para o incentivo da produção 

de compósitos de fibras naturais, já que os materiais normalmente são originários de 

regiões pobres. 

A fibra de sisal é uma das mais utilizadas neste tipo de compósito, sendo o 

Brasil o seu maior produtor. O sisal tem sido utilizado como reforço em matrizes 

termorrígidas (poliéster, epóxi e fenol-formaldeído) e termoplásticas (polietileno 

linear de baixa densidade) (Rosen, 1982). 

As propriedades mecânicas dos compósitos de fibras vegetais dependem de 

alguns fatores, tais como: fração volumétrica, razão de aspecto, distribuição e 

orientação das fibras, adesão fibra/matriz e composição química da matriz 

polimérica.  As resinas termorrígidas mais utilizadas nestes compósitos são as 

fenólicas, epóxi e poliamida 

 

2.7       ANÁLISE TÉRMICA 

 

Grupo de técnicas em que uma propriedade física de uma substância (e/ou 

seus produtos) é medida em função do tempo ou da temperatura enquanto a 

amostra é submetida a um programa controlado de temperatura (Haines, 1995; 

Hatakeyama e Quinn, 1994 e Brown, 1988). 

De forma geral, nos equipamentos de análise térmica, há um fluxo de calor da 

fonte para a amostra ou vice-versa. O fluxo de calor pode ser medido e a 

interpretação deste sinal fornece informações sobre o sistema. As inúmeras técnicas 

de análise térmica têm como base a variedade de propriedades físicas e as 
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transformações que ocorrem em função da temperatura e que podem ser detectadas 

na forma de sinais elétricos (Brown, 1988). 
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Figura  2.12 – Algumas das principais técnicas termo-analíticas  

 

A Tabela 2.12 apresenta algumas propriedades de uma amostra e as 

respectivas técnicas de análise térmica que podem ser associadas. 

A utilização da análise térmica tanto na área acadêmica quanto no setor 

industrial tem promovido o desenvolvimento em diferentes áreas como a de 

alimentos, de catálise, de engenharia civil, farmacêutica, petroquímica, etc. (Haines, 

1995; Brown, 1988 e Hatakeyama e Quinn, 1994). 

 

2.7.1     TERMOGRAVIMETRIA 

 

A termogravimetria (TG) é técnica na qual a massa de uma substância é 

medida em função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma 
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dados coletados são apresentados em curvas TG de massa (%) em função da 

temperatura (°C ou K) ou tempo (s). As curvas de variação de massa em função da 

temperatura permitem tirar conclusões sobre a estabilidade térmica da amostra, 

sobre a composição e a estabilidade dos compostos intermediários e sobre a 

composição do resíduo. 

 

Figura. 2.13 – Esquema representativo de termobalança. 

 

A termogravimetria derivativa (DTG) é a técnica que fornece a derivada 

primeira da curva termogravimétrica, em função do tempo ou da temperatura. Seu 

resultado é a curva DTG da derivada da massa em função da temperatura (Aines, 

1999 e Brown, 1988). A técnica termogravimétrica utiliza como ferramenta de 

medida a termobalança, instrumento que permite a pesagem contínua de uma 

amostra, em função da temperatura, à medida que essa amostra é aquecida ou 

resfriada. As termobalanças modernas podem ser representadas, 

esquematicamente, através do diagrama (Figura 2.13). 

Os fatores que podem influenciar o aspecto das curvas termogravimétricas de 

uma amostra pertencem a dois grandes grupos: os fatores instrumentais e os fatores 

ligados às características da amostra. Dentre os fatores instrumentais ou 

experimentais, estão a razão de aquecimento, a atmosfera do forno e a sensibilidade 

da balança. Quanto às características da amostra os fatores estão relacionados à 

quantidade, à solubilidade dos gases liberados, ao tamanho da partícula, à 

compactação, à natureza e à condutividade térmica (Haines, 1995). 
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2.7.2     CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica que mede a 

diferença de energia fornecida entre a amostra e um material de referência (inerte) 

enquanto ambos são submetidos a uma variação controlada de temperatura, de 

maneira tal que a amostra e a referência sejam aquecidas simultaneamente. 

Para isso, há dois tipos de equipamentos, o DSC de compensação de 

potência, onde a amostra e a referência são aquecidas de modo individual, em 

compartimentos separados, e o DSC fluxo de calor, no qual a amostra e a referência 

são aquecidas em um mesmo forno (Figura 2.14). Estes dois tipos de DSC 

apresentam desempenho equivalente e medem o fluxo de calor na amostra em 

Watts ou mW (Haines, 1995 e Brown, 1988). 

A calorimetria exploratória diferencial explora as transformações físicas e 

químicas em materiais proporcionando informações qualitativas e quantitativas. 

Exemplos de transformações de fase investigadas por DSC são as temperaturas de 

transição vítrea, de fusão, de cristalização, medidas de calor específico, reações de 

oxidação, determinação de pureza, velocidade de cura, etc. (Haines, 1995; 

Hatakeyama e Quinn, 1994). 

 

 

Figura 2.14 – Diagrama de bloco de um sistema DSC de fluxo de calor. 
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2.8       MATERIAIS COMPÓSITOS DE FIBRAS VEGETAIS 

 

A literatura relata diversos estudos que objetivam avaliar as propriedades 

físicas e químicas da superfície das fibras vegetais, das fibras vegetais modificadas 

e de sua utilização em materiais compósitos (PAUL et al., 1997; Hatakeyama et al., 

2000; Mothé e Araújo, 2000; Martin e Mattoso, 2000; Fernandes Jr. et al., 2002; 

Rong et al., 2001; Jacob et al., 2003). 

Na década de 90 Satyanarayna et al. (1990) relataram o uso de fibras 

naturais em materiais compósitos com ênfase nas propriedades físicas e químicas 

dessas fibras, sua estrutura e composição. Propriedades como diâmetro, densidade, 

resistividade, composição, módulo de flexão, elongação de uma grande variedade 

de fibras foram investigadas. Nesse artigo também relataram algumas propriedades 

e aplicações de muitos compósitos, disponibilizando uma coletânea de dados que 

ressaltam a importância do uso de fibras naturais em compósitos e os principais 

itens que precisam ser avaliados para que estes materiais sejam explorados. Dentre 

esses itens encontram-se: o tratamento da superfície, com o objetivo de 

proporcionar melhor interação; a forma como a fibra se encontra e a importância de 

sua adequação para a aplicação; os mecanismos de fratura; as propriedades físicas, 

químicas, térmicas e elétricas; o impacto ambiental, dentre outros.  

As propriedades de compósitos de polietileno (PE) de baixa densidade com 

fibras de sisal submetidas a vários tratamentos químicos foram avaliadas por Josph 

e Thomas (1996). O tratamento químico das fibras de sisal com hidróxido de sódio, 

isotiocionatos, permanganatos e peróxidos resultaram em aumento de interação na 

interface da fibra com o polímero (PE). A extensão de interação da fibra com a 

matriz polimérica foi avaliada através de microscopias (SEM) da superfície do 

compósito, usando a técnica de fratura. Foi observado que o tratamento realizado na 

fibra com o derivado do cardanol de diisocianato de tolueno reduziu a natureza 

hidrofílica da fibra de sisal e, por isso, constatou-se melhora nas propriedades 

mecânicas, como nos módulos de tensão e a elongação na ruptura.  

O aumento nos módulos de tensão do compósito, observado quando a fibra 

foi submetida à reação química com o peróxido de dicumila, foi atribuído ao efeito de 

enxertia do PE sob a superfície da fibra. Entre os diversos tratamentos aplicados, 

para a modificação da fibra de sisal, os de melhor efeito nas propriedades 
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mecânicas foram aqueles que aplicados com o derivado do cardanol e o peróxido de 

dicumila. 

Herrera-Franco et al. (1997) desenvolveram e caracterizaram um material 

compósito constituído de polietileno de alta densidade (HDPE) e fibras curtas de 

henequen e uma carga mineral. As variáveis estudadas foram: a quantidade de 

carga adicionada, quantidade de fibras curtas, tratamento químico aplicado e a 

temperatura de processamento, as quais foram avaliadas através de propriedades 

mecânicas. As propriedades mecânicas de resistência à tração e a flexão do 

compósito HDPE/carga mineral não foram afetadas pela temperatura de 

processamento, para qualquer quantidade de carga utilizada, porém o módulo de 

tensão mostrou-se inalterado acima de 15 % (w/v) de carga. A resistência à flexão 

mostrou um máximo no compósito contendo 30 % (w/w), enquanto que o módulo de 

flexão aumentou linearmente para os compósitos de HDPE/henequen. A 

temperatura de processamento não afetou significativamente as propriedades de 

flexão e módulo de tensão, especialmente para o compósito contendo abaixo de 20 

% (w/w) de fibra. O compósito contendo HDPE/carga de henequen mostrou um 

comportamento mais complexo, com as propriedades mecânicas variando com a 

temperatura, a quantidade de carga e de fibra. Através de medidas micro mecânicas 

observou-se que a força de cisalhamento interfacial aumentou quando as fibras 

foram modificadas morfologicamente, assim como o nível de adesão da fibra à 

matriz. O tratamento alcalino provocou dois efeitos: o aumento da rugosidade da 

superfície, melhorando a adesão fibra/matriz e o aumento da quantidade de celulose 

exposta na superfície da fibra, fazendo com que mais sítios de reação ficassem 

livres para interagir com a matriz. 

Bledzki e Gassan (1999) publicaram um artigo com enfoque em plásticos 

reforçados com fibras naturais e suas possíveis aplicações. Eles apresentaram as 

principais aplicações de compósitos contendo fibras naturais, conceituando desde a 

composição química e física destas fibras; Para isso, considerou elementos tais 

como: a estrutura, a quantidade de celulose, os ângulos das fibrilas, até o grau de 

polimerização, e compararam os valores de algumas propriedades mecânicas 

destas fibras naturais com as fibras usadas tradicionalmente como reforço. 

Enfocaram também, no referido trabalho, as modificações físicas e químicas que 

podem ser aplicadas às fibras e sua conseqüência em relação à adesão da fibra à 

matriz. Os resultados apresentados neste “paper” de 53 páginas mostram que as 
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fibras naturais podem ser processadas com os métodos já comumente utilizados, e 

que oferecem a vantagem de serem usadas em compósitos biodegradáveis com 

boas propriedades físicas. 

Rong et al. (2001) propuseram o estudo químico e físico de propriedades de 

compósitos cuja matriz é uma resina epoxí e a fase dispersa é composta de fibras 

de sisal. As fibras foram submetidas a diferentes tratamentos químicos e os 

compósitos foram preparados na forma de lâminas, com as fibras orientadas 

unidirecionalmente, e contendo uma fração em volume variável destas. A eficiência 

dos tratamentos químicos aplicados às fibras foi investigada por FTIR, através do 

aparecimento ou ausência de bandas características. Resultados de raios-X 

mostram que as fibras de sisal com e sem tratamento exibem a mesma rede 

cristalina da celulose. As fibras acetiladas apresentam maior cristalinidade, devido 

ao amolecimento sofrido pelas cadeias de celulose (demonstrado pela redução em 

tenacidade) facilitando, desse modo, o rearranjo na ordem das moléculas, por um 

mecanismo conformacional. Através de testes mecânicos os diferentes tratamentos 

químicos foram avaliados, fazendo a associação entre estas propriedades e a 

interação matriz/fibra. 

O efeito ambiental do comportamento de degradação de compósitos de 

polipropileno (PP), reforçado com fibras de sisal, foi avaliado por Joseph et al. 

(2002). A dependência de capacidade de sorção de água dos compósitos de 

sisal/PP foi realizada, submetendo as amostras à imersão em água destilada; Com 

respeito à quantidade de fibra no compósito e quanto aos tratamentos térmicos e 

químicos foi observado que a capacidade de sorção aumenta com o aumento da 

quantidade de fibra devido à maior quantidade de celulose, e que nas temperaturas 

abaixo de 70 °C há um aumento na taxa de sorção. A propriedade de tensão diminui 

com a capacidade de sorção de água, o tempo de imersão e a quantidade de fibra 

no compósito. Os tratamentos químicos aplicados, com derivados de polipropileno 

glicol com uretana (PPG), polipropileno modificado com anidrido maleico (MAPP) e 

polimetileno-polifenilisotiocionato (PMPPIC), reduziram o caráter hidrofílico da fibra 

de sisal, favorecendo forte adesão interfacial entre a fibra e a matriz de polipropileno. 

Foi observado, também, que os compósitos sintetizados com as fibras tratadas 

mostraram uma diminuição na capacidade de sorção; porém, esta taxa depende do 

tipo de tratamento utilizado. As propriedades mecânicas, como resistência a tração, 

diminuíram com o tempo de exposição à radiação ultravioleta (UV), 
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independentemente do tipo de tratamento aplicado à fibra, no entanto, o efeito é 

maior para os compósitos com fibras tratadas quimicamente. Vale ressaltar que a 

redução nesta propriedade ocorre devido à cisão da cadeia de PP, que se inicia pela 

exposição aos raios UV, pelo mecanismo da fotoxidação. Com o aumento da 

quantidade de fibra há maior relação das propriedades de tração. 

Colom et al. (2003) estudaram as características químicas e mecânicas de 

compósitos sintetizados feitos de polietileno de alta densidade (HDPE) e fibras 

ligninocelulósicas, na presença e ausência de agente de acoplamento. Os agentes 

de acoplamento usados foram: -metacrilatoxipropiltrimetoxi silano (silano A-174) e 

maleato-etileno (epolene C-18). Os compósitos foram preparados em um misturador 

do tipo Brabender, onde foram incorporadas de 0 % a 40 % em fibras, a 160 °C. A 

mistura foi então moldada para testes de tração. As amostras de compósitos foram 

caracterizadas quimicamente, através da espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), por microscopia eletrônica de varredura e por testes 

de tração. A análise por FTIR mostrou banda de água em 1635 cm-1, sendo que em 

compósitos com fibras não tratadas esta banda apresentou maior intensidade. Isto 

significa que o tratamento químico tem um efeito de proteção contra a penetração de 

água. As microscopias revelaram que as fibras tratadas apresentam-se mais 

dispersas na matriz de HDPE, demonstrando que o agente de acoplamento facilita a 

interação da fibra com a matriz. A resistência à tração mostrou-se dependente da 

quantidade de fibra no compósito e do tipo de agente de acoplamento. Os 

compósitos contendo fibras tratadas com estes agentes de acoplamento mostraram 

melhoria nos módulos de Young, na elasticidade, alongamento e na ruptura e 

tenacidade. 
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3.        PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

3.1      MATÉRIA PRIMA 

 

O babaçu foi coletado na comunidade Emas, município de União, no estado 

do Piauí. 

 

3.1.1  OBTENÇÃO DA FIBRA DO COCO BABAÇU 

 

 O epicarpo do coco babaçu foi retirado do fruto, no processo de quebra do 

coco para retirada das amêndoas, levado a efeito pelas quebradeiras de coco (figura 

3.1).  As cascas ou epicarpos foram lavados com água corrente e uma solução de 

água e sabão neutro, para retirada de sujidades grosseiras, tais como: areia e barro.  

Os epicarpos do coco babaçu foram expostos ao sol para secar durante 2 dias, 

sendo então maceradas em um liquidificador industrial (figura 3.2), onde houve a 

separação das fibras de outros componente do fruto do babaçu (figura 3.3).   As 

fibras foram secadas em estufa, durante 24 horas a uma temperatura de 60 °C 

(figura 3.4) 

 

 

Figura 3.1 – Quebradeira de coco babaçu. 

 

Devido ao processamento do epicarpo do coco babaçu no liquidificador, as 

dimensões das fibras apresentaram valores variados, de 5 milímetros até fibras com 

cerca de 50 milímetros (figura 3.2). 
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Havendo necessidade de uma seleção para uniformizar as fibras de acordo com 

seus tamanhos, entre 40 e 50 mm. 

 

 

        

Figura 3.2 – Liquidificador usado na obtenção das fibras 

 

 

 

Figura 3.3 – Amostra de fibras após maceração  

 

 

Figura 3.4 – Amostras de fibras secas em estufa  
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3.2. TRATAMENTO ALCALINO NAS FIBRAS DE COCO BABAÇU.    

 

As amostras de fibras do epicarpo do coco babaçu, foram dividas em três 

amostras iguais, sendo um das amostras foi tratada com solução aquosa de NaOH a 

2,5% (m/v) e outra amostra de fibras foi tratada com solução aquosa de NaOH 5,0% 

(m/v). O tratamento durou 4,0 horas à temperatura ambiente (cerca de 30 °C) (figura 

3.5).  Após isso, foi lavada exaustivamente com água destilada, até que todo o 

hidróxido de sódio foi eliminado, ou seja, a solução apresentou um valor de ph 

neutro, não apresentando, portanto, nenhuma reação alcalina.   As fibras foram 

então, levadas à estufa e secadas durante 8,0 horas a uma temperatura de 105 °C.   

 

 

Figura 3.5 – Amostras de fibras de coco durante a alcalinização 

 

 

 

Figura 3.6 – Aspecto das fibras de coco babaçu tratadas e não tratada 
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Como mostra a figura 3.6 as fibras que sofreram tratamento alcalino 

apresentam um aspecto visual com uma tonalidade mais escura. 

 

 

Figura 3.7 – Microfotografia  da fibra de coco babaçu sem tratamento 

químico 200x  

 

A figura 3.7 mostra em um aumento de 200x uma microfotografia de uma fibra 

do epicarpo do coco babaçu, sem tratamento químico, onde se observa a 

rugosidade natural da  superfície da fibra e, na figura 3.8  microfotografia  mostrando 

os pontos com depósitos de ceras existentes na superfície da fibra, que contribuem 

para diminuir a adesão superficial.   

 

 

Figura 3.8– Microfotografia da fibra de coco babaçu natural (2000x) 
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 O resultado do tratamento alcalino nas fibras de epicarpo do coco babaçu, 

está mostrado na seqüência de microfotografias da figuras 3.9 até a figura 3.11, que 

mostra ainda que, a retirada de material da fibra (lignina e hemicelulose, além de 

ceras e outras substância) através do tratamento alcalino, cresce  com o aumento da 

concentração de hidróxido de sódio usado na solução alcalina.  Em uma maior 

ampliação (1.000x) a figura 3.9 mostrar o efeito do tratamento alcalino. 

 

 

Figura 3.9– Microfotografia da fibra de coco babaçu sem tratamento 

químico (500x) 

 

 

Figura 3.10 – Microfotografia da fibra de coco babaçu tratada (2,5% 

NaOH) (500x) 
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Figura 3.11 – Microfotografia da fibra de coco babaçu tratada (5,0%  

NaOH)  

 

           

(a)                                                                 (b) 

Figura 3.12 – Modificação ocorrida na superfície da fibra causada pelo 

tratamento alcalino – (a) fibra não tratada e (b) fibra tratada (5,0%) (1000x).  

    

3.3    DETERMINAÇÃO DOS CONSTITUINTES DAS FIBRAS  DE COCO BABAÇU 

 

3.3.1   TEOR DE UMIDADE. 

  

A medição do teor de umidade das fibras de coco babaçu foi feita de acordo 

com a norma brasileira, ABNT - NBR9656 e, consistiu em determinar o percentual da 

diferença de massa entre uma amostra de fibras do epicarpo do coco babaçu com 

massa de 1,00 g (obtida na balança da figura 3.13) e a massa da mesma amostra 

após ter sido aquecida em estufa à temperatura de 105 °C, durante 4,0 horas.  O 
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resfriamento foi realizado em dessecador.  O teor de umidade foi determinado de 

acordo com a equação (3.1):  

 

 

100x
Pa

PP
Umidade asa 

                      Eq (3.1) 

 

Umidade = Teor de umidade da fibra 

Pa = Peso da amostra (g) 

Pas = peso da amostra seca (g)   

 

 

Figura 3.13 – Balança de precisão. 

 

3.3.2   TEOR DE CINZAS 

 

 Foi pesado uma amostra de fibras secas com massa de 1,0 g (figura 3.10) a 

qual foi colocada em um cadinho que foi aquecido em um bico de Busen, até as 

fibras entrarem em combustão, após a extinção das chamas na amostra de fibras, o 

cadinho com as fibras foram levados a um forno, sendo as fibras calcinadas no forno 

durante 4,0 horas a uma temperatura de 800 °C (figura 3.14).  Os resíduos das 

cinzas das fibras de coco babaçu foram resfriados em dessecador, até a 

temperatura ambiente. O experimento foi realizado em triplicata e os cadinhos foram 

secados em estufa a 105 °C e resfriado em dessecador até a massa constante.   
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Com o valores de massa das amostras iniciais de fibras secas e o valores de 

massa das cinzas encontrado, o teor de cinzas foi determinado de acordo com a 

equação (3.2). 

 

100x
M

M
Tc

S

Z
              Eq.(3.2) 

Tc = Teor de cinzas - % 

Mz = massa de cinzas obtidas - g 

Ms = massa de fibras da amostra - g 

 

 

 

Figura 3.14 – Forno usado na calcinação da fibra. 

        

3.3.3    TEOR DE LIGNINA KLASON INSOLÚVEL 

 

 Para determinar o os teores de lignina Klason insolúvel foi seguido o método 

da ABNT-NBR7989, o qual é baseado na isolação da lignina depois da hidrolise de 

polissacarídeo por ácido sulfúrico concentrado (72%).  As amostras (1,0 g, 

previamente secas) foram maceradas usando 72 % de H2SO4 (25,0 mL) agitando-se 

durante 2,0 horas, a temperatura ambiente, permanecendo sob estas condições 

durante 24 horas.   Após que, o material impregnado com ácido sulfúrico foi 

transferido para um recipiente apropriado, com a adição de 560 mL de água 

destilada.  O sistema ficou sob refluxo durante 4,0 horas.  O sólido restante (lignina 

insolúvel e cinzas) foi filtrado (funil de vidro n° 4, previamente pesado), e seco 
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(durante 24 horas a 105 °C) e também pesado até a massa constante.  O conteúdo 

de lignina ácido-insolúvel foi calculado considerando a diferença de peso entre a 

amostra inicial (fibras) e o peso do sólido filtrado subtraindo o conteúdo de cinzas da 

última amostra, de acordo com a equação 3.4.  A concentração de lignina Klason 

insolúvel no sólido foi determinada utilizando um espectográfo de ultravioleta, A 

concentração (C, g/l) da lignina de Klason foi determinado usando a equação 3.5 

que é baseada na Lei de Lambert (mede os valores de absorção de ultravioleta em 

nm) 

 

100% x
m

m
Lig

S

LIG
        Eq.(3.4) 

Onde: 

 

% Lig = percentagem de lignina 

m Lig = massa de lignina obtida (g) 

m S = massa da amostra da fibra do coco babaçu (g) 

 

300

AxA53.4
)L/g(C maiormenor 

     Eq.(3.5) 

 

3.3.4     HOLOCELULOSE. 

 

 Os teores de holocelulose (celulose + hemicelulose) nas fibras foram 

determinados de acordo com o método TAPPI T-207, o qual consiste na degradação 

seletiva do polímero lignina.  

  2,5 g de hipoclorídrico de sódio e 1,0 ml ácido acético glacial foram 

adicionado a 120 ml de uma suspensão aquosa e colocados em um erlenmeyer 

previamente seco, sendo acrescentado á solução uma amostra com 3,0 g de fibras 

vegetais.  O sistema foi aquecido a 70 °C, no frasco Erlenmeyer, permanecendo sob 

agitação magnética durante 1,0 hora.  Após a primeira hora foi acrescentado 2,5 g 

de hipoclorídrico de sódio e 1,0 ml ácido acético glacial, sendo a solução novamente  

mantida a temperatura de 70°C e agitação magnética durante 1,0 hora.  Uma 

terceira etapa foi realizada nas mesmas condições das duas etapas anteriores.  
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Após o término da terceira fase o sistema com a solução foi resfriado até 5 °C.  A 

solução foi filtrada e o sólido retido, que é a holocelulose, foi filtrado e 

exaustivamente lavado com água e metanol (3 partes para uma) e,  em seguida 

secado a 60 °C em estufa, até peso constante.  

O percentual de holocelulose foi determinado de acordo com a equação 3.6.  

 

                   
100% x

m

m
Holocel

S

Holocel
                Eq.(3.6) 

Onde: 

 

% Holocel = percentagem de holocelulose 

m Holocel  =  massa de holocelulose (g) 

m S = massa da amostra da fibra (g) 

 

3.3.5    CELULOSE 

 

Da holocelulose obtida foi no experimento anterior foi retirada uma amostra de 

1,0 g e adicionada a uma solução com 15 ml de KOH a 24% (m/v).  A solução foi 

deixada em agitação durante 15 horas, em temperatura ambiente. Em seguida, a 

solução foi filtrada, e o precipitado foi lavado com água destilada até obtenção de ph 

neutro e a solução sobrenadante foi reservada para proceder a determinação do teor 

de hemicelulose. O precipitado foi lavado novamente com ácido glacial 1 % (v/v) e 

etanol comercial.  O sólido obtido, que é a celulose, foi secado em estufa, a uma 

temperatura de 105 °C, durante 30 minutos e, depois foi resfriada em um  

dessecador, e finalmente foi pesado.  

A percentagem de celulose foi calculada usando a equação (3.7). 

  

100% x
m

m
Cel

C

Cel
         Eq.(3.7)    
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Onde: 

% Cel = percentagem de celulose 

m Cel = massa de celulose (g) 

m Holocel= massa de holocelulose seca (g) 

 

3.4       ANÁLISE TÉRMICA 

 

3.4.1.      ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

  

 As técnicas de TG/DTG e DTA foram utilizadas para avaliar a estabilidade 

e decomposição térmica das fibras do epicarpo do coco babaçu, tanto in natura, 

quanto tratada. 

 As curvas termogravimétricas foram obtidas em um equipamento da TA 

Instruments, modelo TGA 2050. Os experimentos foram realizados em cadinho 

de platina, sob atmosfera de nitrogênio, mantendo um fluxo de  

150 cm3/min. Foi utilizada uma razão de aquecimento de 10 °C/min, com a 

temperatura 5,0 mg. 

As temperaturas de degradação das amostras foram analisadas 

utilizando-se gráficos de massa (%) em função da temperatura (°C) e gráficos da 

derivada primeira por temperatura em função da temperatura 

                     

3.4.2.          CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC). 

  

 As curvas de DSC foram obtidas em equipamento da TA Instruments, 

modelo 2920. Os experimentos foram realizados em porta amostras não 

hermética de alumínio, com razão de aquecimento de 10 °C/min, sob fluxo de 

nitrogênio de 50 cm3/min. A faixa de temperatura de aquecimento foi de 30 °C até 

500 °C. Através das curvas de variação do fluxo de calor (W/g) em função da 

temperatura (°C) as amostras foram analisadas quanto a presença de transição 

de fases. 
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3.5.       SÍNTESE DOS COMPÓSITOS 

 

Para a preparação dos compósitos a fibra de coco babaçu foi moída, no 

Laboratório de Alimentação Animal, do Departamento de Zootecnia da UFPI, pelo 

técnico em laboratório Lindomar de Moraes Uchoa.  A partir da fibra em tamanho 

natural, sem tratamento alcalino, foi passado no moinho de facas, inicialmente com 

peneira de 30 mesh e depois na peneira de 12 mesh.  A massa de fibras moída 

obtida foi de 115,2 g, que foi dividida em três partes iguais, para o experimento com 

fibras in natura e fibras com tratamento alcalino.  As fibras foram tratadas com uma 

solução de NaOH a 2,5% e solução de NaOH a 5,0%. 

Na utilização do agente de cura (SQ 3131) para a preparação da resina epoxí, 

utilizou-se a relação estequiométrica de 25/100 (agente de cura/resina epoxí). As 

quantidades de fibras incorporadas na preparação dos compósitos foram: de 3 % 

(p/p), 5 % (p/p) e 7 % (p/p). 

A mistura entre a resina epoxí, as fibras e o agente de cura, foi mantida sob 

agitação por 20 minutos, a temperatura ambiente (25 °C). Após homogeneização, a 

mistura foi transferida para lâminas de vidro (220 mm x 180 mm) e deixadas à 

temperatura ambiente por 24 horas. A  figura 3.15 a diferença entre  uma amostra 

com resina pura (0,0% de fibra) e uma amostra com reforço de fibras (7,0%),   As 

dimensões dos compósitos após o acabamento foi de 210x160x15 mm. 

 

 

(a)                               (b) 

Figura 3.15 – Aspectos de compósitos sem acabamento – (a) 0,0% de 

fibras e (b) 7,0% de fibras. 
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Tabela 3.1 – Amostras dos compósitos obtidos e seus códigos. 

Compósitos Códigos 

          Resina Epoxí curada           REC 

          RE +3 % fibra           FBST3% 

         RE + 5 % fibra           FBST5% 

         RE + 7 % fibra           FBST7% 

         RE + 3 % fibra tratada com NaOH           FBNaOH3% 

         RE + 5 % fibra tratada com NaOH           FBNaOH5% 

         RE + 7 % fibra tratada com NaOH           FBNaOH7% 
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4.      RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1  ISOLAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONSTITUINTES DA FIBRA DO COCO 

BABAÇU 

 Os principais constituintes da fibra de babaçu foram isolados como descrito 

no ítem 3.3, sendo que os valores encontrados estão de acordo com a tabela anexa. 

 

Tabela 4.1 – Constituintes químicos das fibra do epicarpo do coco 

babaçu. 

Constituintes  

da fibra 

Média Desvio 

padrão 

Percentagem 

(%) 

Lignina 0,1782 0,0026 17,8 

Celulose 0,6205 0,0043 62,0 

Hemicelulose 0,1306 0,0015 13,0 

Umidade 0,0615 0,0047 6,0 

Cinzas 0,0101 0,0014 1,10 

 

 

4.2     CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DAS FIBRAS DO COCO BABAÇU 

 

4.2.1.    TERMOGRAVIMETRIA 

 

A figura 4.1 apresenta o gráfico da curva de análise termogravimétrica para a 

fibra do epicarpo do coco babaçu, sem tratamento químico, ou seja, “in natura”.  O 

gráfico mostra três regiões onde se processa perda de massa.  A primeira região 

mostra um processo de degradação de massa de 7,031 %, decorrente da perda de 

água pela fibra, concordando com a característica hidrofílica das fibras, que 

possuem  grande afinidade com a água.  A degradação das fibras segue com 

estabilidade em uma segunda etapa, com início em 183 °C até 342 °C, com uma 

perda de massa de 20,403%, evidenciando um processo de perda de massa 

causado pela decomposição da hemicelulose, lignina e quebra das ligações 

celulósicas.  Na região seguinte, uma terceira etapa, há uma perda de massa de 

maneira acelerada, no valor de 35,096%, ocorrendo entre 360 °C até 500 °C.  Essa 



59 

 

perde de massa nas fibras  é devido a degradação da celulose e resíduos da fibra.  

À temperatura final do experimento, a massa das fibras, em forma de resíduos, 

reduziu-se a de 37,491%, da massa inicial.   
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Figura 4.1 – Curva de TG para fibra do epicarpo do coco babaçu 

natural  
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Figura 4.2 – Curva de DrTGA para fibra do epicarpo do coco babaçu 

natural  
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As fibras que sofreram o tratamento químico com a solução de hidróxido de 

sódio (NaOH), os valores encontrados, seguiram  os padrões de valores 

encontrados nas fibras sem tratamento químico.  A Figura 4.2 mostra a curva de 

análise termogravimétrica para fibras com tratamento alcalino co solução de 2,5%, 

também mostra três regiões distintas de perda de massa.  Na primeira região da 

curva mostra uma perde de carga de 5,83%, devido a perda de umidade nas fibras, 

processo ocorrido entre 40 °C e 200 °C e um segundo processo de perda de massa 

evidenciado pela decomposição de hemicelulose, lignina e início da quebras das 

cadeias de celulose, em 19,55% da massa. Em uma terceira região com perda de 

massa de forma acelerada em 43,519%, na faixa de temperatura de 360 °C a 500 

°C, correspondendo a decomposição da celulose e quebra dos resíduos existente.  

Nesta amostra à temperatura de 500 ºC, restou 31,101% de resíduos (Tabela 4.2).  

As fibras tratadas com solução de hidróxido de sódio a 5,0%, seguem o padrão das 

fibras anteriores, A Figura 4.3 mostra , também, três regiões distintas na análise 

termogravimétrica:  a primeira com a perda de massa pela desumidificação da fibra 

em 5,904%,uma segunda região, também, apresentando uma estabilidade, entre 

180 °C e 280 °C, iniciando um perda severa entre 180 °C e 500 °C, com perda total 

de 56,689% e restando como resíduos 34,403%, incluído nesta fase a degradação 

da hemicelulose, lignina, celulose e resíduos, em faixas de temperatura relatada 

para as outras fibras. 

A perda de massa na região inicial das curvas termogravimétricas evidencia 

que tratamento químico nas fibras remove parte da hemicelulose e lignina, 

diminuindo o caráter hidrofílico das fibras.     Os valores encontrados concordam 

com valores obtidos em análises com outras fibras lignocelulósicas, como mostrada 

no apêndice, figura 7.1 e figura 7.2. 
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Figura 4.3 – Curva de TG para fibra do epicarpo do coco babaçu 

tratada (2,5% NaOH). 
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Figura 4.4 – Curva de DrTGA para fibra do epicarpo do coco babaçu – 

(2,5% NaOH).  
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Figura 4.5 – Curva de TG para fibra do epicarpo do coco babaçu 

 (5,0% NaOH). 
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Figura 4.6 – Curva de DrTGA para fibra do epicarpo do coco babaçu – 

(5,0% NaOH).  

 



63 

 

0 100 200 300 400 500

30

40

50

60

70

80

90

100

5,0% naOH

2,5% NaOH

"in natura"

TGA

 %
 M

a
ss

a

Temp(°C)
 

Figura 4.7 – Curva de TG para fibra do epicarpo do coco babaçu com 

0,0% de NaOH, 2,5% de NaOH e 2,5% de NaOH.    

  

Tabela 4.2 – Dados obtidos por meio das curvas TG, com perdas de 

massa na curva TG (m), nos respectivos intervalos de temperatura (DT) e as 

temperaturas de perda obtidas pela curva diferencial (dm). 

Material 
dm (ºC) 

 
DT (ºC) Massa (%) Resíduo(%) 

Fibras 
In natura 

83,12 
334,60 
385,57 

40 – 200 
200 – 360 
360 - 500 

7,031 
20,403 
35,096 

Σ = 62,509 

 
37,491 

Fibras 
tratada 
2,5% 

(NaOH) 

86,28 
313,35 
403,96 

40 – 200 
200 – 360 
360 - 500 

5,83 
19,55 

43,519 
Σ = 68,899 

 
31,101 

Fibras 
tratada 
5,0% 

(NaOH) 

90,75 
403,74 

40 – 180 
180 - 500 

5,904 
56,689 

 
Σ = 62,593 

 
37,407 
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4.2.2.    CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL  

 

O levantamento das curvas de calorimetria exploratória diferencial (DSC) das 

fibras do epicarpo do coco babaçu, em amostras de fibras sem tratamento químico e 

com tratamento de alcalinização nas concentrações de hidróxido de sódio (NaOH) 

com 2,5% (m/v) e 5,0% (m/v), mostra vários eventos térmicos, de natureza tanto 

endotérmica quanto de natureza  exotérmica. 

  As curvas mostram um pico endotérmico acentuado entre 70 °C e 120 °C, 

que está associado a perda de água por vaporização.  

Além do pico endotérmico relativo a evaporação de água, a curva de DSC da 

fibra apresenta mais dois eventos térmicos, de natureza exotérmica, que são 

característicos dos constituintes celulose, lignina e hemicelulose. O segundo pico 

exotérmico, em temperatura entre 298,95 °C e 354 ° C, está associado a ocorrência 

de um processo de degradação da lignina e hemicelulose, o terceiro pico 

endotérmico a partir de 353 °C ocorre com a degradação da celulose.  Todos estes 

eventos estão mostrados nas tabelas de n° 4.3; 4.5 e tabela 4.6., os valores 

encontrados estão coerentes com valores encontrados em outras  correspondem a 

outras fibras vegetais. 

 

 

Figura 4.8 – Curva de DSC para fibra do epicarpo do coco babaçu 

natural 
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Tabela 4.3 – Dados obtidos por meio das curvas DSC – Fibras sem 

tratamento químico. 

 1° Transição 2° Transição 3° Transição 4° Transição 

Start 14,84C 257,97C 353,06C 374,98C 

End 156,94C 298,95C 377,32C 421,06C 

Peak 93,30C 298,95C 364,07C 398,31C 

Onset 47,87C10 257,64C 352,72C 381,77C 

Endset 141,80C16,2 296,03C 377.06C 416,95C 

Heat -696,12 mJ 

-136,49 J/g 

40,13 mL 

7,87 J/g 

23,88 mL 

4,68 J/g 

87,37 mL 

17,13 J/g 

Height -3,31 mW 0,00 Mw 0,52 mW 1,24 mW 

 

 

 

Figura 4.9 – Curva de DSC para fibra do epicarpo do coco babaçu 

tratada (2,5% NaOH). 
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Tabela 4.4 – Dados obtidos por meio das curvas DSC – Fibras com 

tratamento químico (2,5% NaOH). 

 1° Transição 2° Transição 3° Transição 4° Transição 

Start 14,84C 277,37C 395,09C  

End 172,16C 326,20C 438,82C  

Peak 89,34C 305,67C 417,11C  

Onset 59,11C 282,15C 400,30C  

Endset 150,89C 321,01C 430,55C  

Heat -1,07 mJ 

-195,43 J/g 

90,88 mJ 

16,52 J/g 

144,98 mJ 

26,36 J/g 

 

Height -4,65 mW 1,09 mW 2,21 mW  
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Figura 4.10 – Curva de DSC para fibra do epicarpo do coco babaçu 

tratada (5,0% NaOH).  
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Tabela 4.5 – Dados obtidos por meio das curvas DSC – Fibras com 

tratamento químico (NaOH 5,0%). 

 1° Transição 2° Transição 3° Transição 4° Transição 

Start 18,78C 333,13C 370,98C  

End 175,06C 368,32C 413,11C  

Peak 89,67C 354,13C 399,31C  

Onset 43,03C 336,54C 373,09C  

Endset 155,05C 365,95C 409,36C  

Heat -1,41 J 

-210,26 J/g 

84,71 mJ 

15,98 J/g 

83,62 mJ 

15,78 J/g 

 

Height -4,53 mW 1,43 mW 1,16 mW  
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Figura 4.11 – Curva de DSC para fibra do epicarpo do coco babaçu 

com 0,0% de NaOH, 2,5% de NaOH e 2,5% de NaOH. 
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5. CONCLUSÕES 
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5.1    CONCLUSÕES. 

 

As fibras do epicarpo do coco babaçu apresentam segundo as determinações 

efetuadas os seguintes percentuais: 17,8% de lignina; 62,2% de celulose; 13,0% de 

hemicelulose;  6,0 % de umidade e 1,12 % de teor de cinzas. 

As fibras do epicarpo do coco babaçu apresentam nas determinações teores 

compatíveis com outras fibras lignocelulósicas, ressaltando que, o teor de cinzas 

que foi encontrado é justificado pelas qualidades carvoeiras do babaçu, que possuí 

alto teor energético, inclusive, acima do carvão mineral. 

Os processos de degradação térmica das fibras de babaçu, através de 

análise térmica de TG, mostraram que as fibras com tratamento químico, por 

alcalinização, melhoram a estabilidade térmica da fibra, quando comparada as fibras 

“in natura”.  O tratamento através da solução de NaOH, cria  um aumento dos 

grupos de OH livres, na superfície da fibra, que se agrupam  através de ligações de 

hidrogênio.  As interações de hidróxidos da superfície das fibras contribuem para 

que haja um aumento da adesão interfacial entre as fibras as resina utilizadas para a 

preparação de compósitos, anulando uma desvantagem do uso das fibras, que é a 

pouca adesão fibra/matriz, aumentando o campo de utilização de fibras do epicarpo 

do coco babaçu em substituição de outras fibras industrializadas.   

As análises no DSC indicam que as fibras, apresentam inicialmente um pico 

exotérmico intenso, sugerindo a ocorrência da evaporação da água absorvida pelas 

fibras e dois eventos endotérmicos, bem caracterizados, mostrando a degradação 

da lignina e hemicelulose e o outro pico endotérmico mostrado a degradação da 

celulose, todos os resultados são coerentes com outras fibras vegetais. 

Deverá ser também avaliada a vida útil das fibras até sua degradação, com 

ênfase econômica na avaliação das potencialidades das fibras, com elemento 

substituto de fibras industrializadas. 
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7. APÊNDICES 
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Tabela 7.1 – Composição química provável de algumas fibras vegetais 

(% do peso) (Blenzki;Gassan, 1999), (Bisanda, Ansell, 1992)  

 Sisal Coco Algodão Juta Linho Rami Kenaf 

Celulose 67 -78 36 – 43 82,7 61–71,5 64,1 68,6 31 – 

39 

Hemicelulose 10–14,1 0,15–

0,25 

5,7 13,6-20,4 16,7 13,1 21,5 

Lignina 8-11 41-45 -- 12-13 2,0 0,6 15-19 

Pectina 10 3-4 5,7 0,2 0,2 1,9 -- 

Solúveis em 

água 

16,2  1,0 1,1 3,9 5,5 -- 

Ceras 2  0,6 0,5 0,5 0,3 -- 

Ângulo espiral 20 41-45  8,0 10,0 7,5 -- 

Teor de 

umidade 

11,0  10,0 12,6 10,0 8,0 -- 

 

 

Tabela 7.2 – Composição química da fibra da palha da carnaúba. 

(Carvalho, Luiz Fernando Menezes 2004) 

 

Amostras 

Massa 

1 (g) 

Massa 

2 (g) 

Massa 

3 (g) 

Média Desvio 

Padrão 

Percentagem 

(%) 

Lignina 0,1910 0,1941 0,1860 0,1903 0,01027 19,0 

Celulose 0,5700 0,630 0,5414 0,5804 0,04491 58,0 

Hemicelulose 0,1401 0,1410 0,1395 0,1402 0,00647 14,0 

Umidade 0,0731 0,0715 0,0815 0,0753 0,00632 7,5 

Cinzas 0,0210 0,0128 0,0203 0,01803 0,00475 1,8 
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