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RESUMO 
 

A preocupação com o meio ambiente e com o aproveitamento de recursos naturais 
tem motivado o desenvolvimento de pesquisas na área de materiais lignocelulósicos, 
principalmente de fibras vegetais. Os grandes atrativos desses materiais incluem o 
fato das fibras serem biodegradáveis, serem um recurso natural renovável, terem 
geralmente baixo custo e produzirem menor desgaste nos equipamentos de 
fabricação quando comparadas com as fibras sintéticas. Suas aplicações estão 
voltadas para a área tecnológica, incluindo indústrias automotiva, aeroespacial, 
naval, civil entre outras, devido ao uso vantajoso em termos econômicos e 
ecológicos. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar e analisar 
as propriedades da fibra vegetal macambira (bromelia laciniosa), cuja foram obtidas 
no município de Ielmo Marinho, no estado do Rio Grande do Norte, situado na região 
do Agreste Potiguar. A caracterização da fibra se deu pelas análises de Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV), ensaio de tração, Termogravimetria (TG), 
Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), análise 
química, além da obtenção de sua densidade linear. Os resultados mostraram que 
na extração das fibras, apenas 0,5% do material é convertido em fibras. Os 
resultados para densidade foram satisfatórios quando comparados com outras fibras 
de mesma natureza. Sua estrutura é constituída por microfibrilas e sua superfície é 
rugosa. A seção transversal não apresenta uma geometria uniforme, portanto, 
entende-se que seu diâmetro é variável ao longo de toda fibra. Os valores para 
resistência a tração foram inferiores aos de outras fibras lignocelulósicas. A 
temperatura de degradação permaneceu equivalente às temperaturas de 
degradação das demais fibras vegetais. Na análise de FTIR, mostrou-se que o 
tratamento térmico pode provocar um rompimento das moléculas. O percentual 
Regain confirmou-se em 8,5%. Pode-se concluir que a fibra de macambira destaca-
se como mais uma alternativa dentre os materiais de fontes renováveis e 
dependendo da sua real aplicação e finalidade, a mesma pode alcançar resultados 
satisfatórios. 
 
Palavras-chave: macambira (Bromelia laciniosa), fibras lignocelulósicas, 
caracterização.  
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ABSTRACT 
 

Concern for the environment and the exploitation of natural resources has motivated 
the development of research in lignocellulosic materials, mainly from plant fibers. The 
major attraction of these materials include the fact that the fibers are biodegradable, 
they are a renewable natural resource, low cost and they usually produce less wear 
on equipment manufacturing when compared with synthetic fibers. Its applications 
are focused on the areas of technology, including automotive, aerospace, marine, 
civil, among others, due to the advantageous use in economic and ecological terms. 
Therefore, this study aims to characterize and analyze the properties of plant fiber 
macambira (bromelia laciniosa), which were obtained in the municipality of Ielmo 
Marino, in the state of Rio Grande do Norte, located in the region of the Wasteland 
Potiguar. The characterization of the fiber is given by SEM analysis, tensile test, TG, 
FTIR, chemical analysis, in addition to obtaining his title and density. The results 
showed that the extraction of the fibers, only 0.5% of the material is converted into 
fibers. The results for title and density were satisfactory when compared with other 
fibers of the same nature. Its structure is composed of microfibrils and its surface is 
roughened. The cross section has a non-uniform geometry, therefore, it is 
understood that its diameter is variable along the entire fiber. Values for tensile 
strength were lower than those of sisal fibers and curauá. The degradation 
temperature remained equivalent to the degradation temperatures of other vegetable 
fibers. In FTIR analysis showed that the heat treatment may be an alternative to 
making the fiber hydrophobic, since, at high temperature can remove the 
hemicellulose layer, responsible for moisture absorption. Its chemical constitution is 
endowed with elements of polar nature, so their moisture is around 8.5% which is 
equivalent to the percentage of moisture content of hydrophilic fibers. It can be 
concluded that the fiber macambira stands as an alternative materials from 
renewable sources and depending on the actual application and purpose, it may 
achieve satisfactory results. 
 
Keywords: Macambira (Bromelia laciniosa), lignocellulosic fiber, characterization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse na utilização de materiais lignocelulósicos é crescente, 

principalmente de fibras vegetais, como reforço em compósitos de matrizes 

termofixa e termoplástica em virtude da incessante preocupação com o meio 

ambiente e com o aproveitamento de recursos naturais, e por isso têm motivado o 

desenvolvimento de pesquisas nesta área (PAIVA et. al., 2000; AZIZ et. al., 2005).  

O emprego de compósitos de matrizes poliméricas reforçados por fibras 

lignocelulósicas vem tendo um crescente desenvolvimento nas últimas décadas 

(SCHUH, 1997). Os grandes atrativos desses materiais incluem o fato das fibras 

serem biodegradáveis, serem um recurso natural renovável, terem geralmente baixo 

custo e produzirem menor desgaste nos equipamentos de fabricação quando 

comparadas com as fibras sintéticas (MOHANTY, 1995). 

Estudos demonstram que compósitos poliméricos reforçados por fibras 

vegetais tais como juta, sisal, abacaxi, curauá, cânhamo, entre outras, são 

adequadas a um grande número de aplicações e seu uso é vantajoso em termos 

econômicos e ecológicos (WAMBUA et. al., 2003; DONNELL et. al., 2004; BAIARDO 

et. al., 2004; CARVALHO, 1997). 

Com o aumento da população mundial e consequente aumento da disposição 

de resíduos plásticos no meio ambiente, cresceu também o interesse por polímeros 

biodegradáveis, um tema que vem sendo alvo de pesquisas e desenvolvimento 

desde 1970, motivado pelas discussões sobre a preservação do meio ambiente e 

utilização responsável dos recursos naturais. O uso de fibras vegetais utilizadas 

como reforço em compósitos poliméricos tem como objetivo, substituir total ou 

parcialmente as fibras sintéticas e por este motivo tem recebido muita atenção nas 

últimas décadas (LADCHUMANANANDASIVAM et. al., 2000). 

Na busca pela sustentabilidade, várias pesquisas e trabalhos na área de 

materiais poliméricos e compósitos foram, e estão sendo, realizados para garantir a 

preservação ambiental e proporcionar um melhor padrão de vida à sociedade 

(PACKHAM, 2009; LE DUIGOU et. al., 2008; SIRACUSA et. al., 2008; STRANGE et. 

al., 2008; SIDDIQUE et. al., 2008). 

No Brasil existem vários grupos de pesquisa que trabalham com fibras 

lignocelulósicas para a obtenção de compósitos. Segundo Satyanarayana et. al. 
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(2008), no Brasil, 12% dos grupos de pesquisa em engenharia de materiais realizam 

trabalhos com fibras lignocelulósicas. 

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations - FAO-ONU) declarou o ano de 

2009 como o ano internacional das fibras naturais (FAO - ONU, 2009). A medida 

visa conscientizar e estimular a utilização de fibras naturais, encorajando políticas 

governamentais de incentivo ao setor e às ações empresariais sustentáveis, para a 

exploração dessas matérias-primas. 

Destaque ainda maior deve ser dado à utilização de fibras naturais de origem 

vegetal, em razão da enorme variedade de espécies passíveis de serem 

pesquisadas. Diversas fibras vegetais são produzidas em praticamente todos os 

países e usualmente são designadas como materiais lignocelulósicos. Algumas 

fibras ocorrem espontaneamente na natureza, outras são cultivadas como atividade 

agrícola e ainda há aquelas que são resíduos gerados, principalmente, pela 

agroindústria (SILVA et. al., 2009). 

O campo de emprego das fibras naturais é bastante amplo, abrangendo 

desde as aplicações clássicas na indústria têxtil, até o reforço de matrizes 

poliméricas termoplásticas e termofixas. Recentemente, a utilização de fibras 

naturais como materiais absorventes de metais pesados no tratamento de resíduos 

industriais tem sido apresentada como uma alternativa de uso dessas fibras 

(NUNES et. al., 2009; KARAGÖZ et. al., 2008; GARG et. al., 2008; KAIKAKE et. al., 

2007; BOUCHER et. al., 2007; TAN et. al., 2007; CRINI, BIORESOUR, 2006). Por 

razões técnicas e comerciais, também, a indústria automotiva começou a usar 

compósitos com fibras vegetais, sendo esta uma tendência mundial. Há alguns 

anos, várias empresas do segmento automotivo têm aplicado diferentes fibras na 

produção de seus carros, estando entre as mais utilizadas as fibras de sisal, coco, 

juta e carauá (SANTOS, 2006).  

O uso de fibras naturais na indústria automotiva, além de substituir recursos 

não-renováveis, possibilita a fabricação de peças mais leves e mais seguras, pois 

esses materiais não geram arestas cortantes ao serem rompidas; têm excelentes 

propriedades físico-mecânicas, sendo equivalentes, ou até mesmo superiores, às 

dos compósitos convencionais e, possuem custos bem menores (JOSHI et. al., 

2004; GOMES et. al., 2007; ARAÚJO et. al., 2008; JOHN et. al., 2008).  
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As vantagens da utilização das fibras naturais em comparação às fibras 

sintéticas vão além da melhoria nas propriedades físicas. Sua utilização gera um 

maior número de empregos em áreas de baixo índice de desenvolvimento humano 

como, por exemplo, na região do semiárido da Bahia, região que possui condições 

adequadas para a produção de sisal, cultura na qual o Brasil é um dos líderes 

mundiais de produção. 

A utilização das fibras lignocelulósicas como reforço em materiais poliméricos 

é uma atividade econômica em franco desenvolvimento, com conhecimento 

científico e tecnológico parcialmente transferido ao setor produtivo (SILVA et. al., 

2009, p. 2). 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Caracterização e análise das propriedades da fibra de macambira 

(bromelia laciniosa). 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Coleta e extração das fibras de macambira; 

 Caracterização da fibra: estudo das propriedades morfológicas, físicas, 

químicas, térmicas e mecânicas; 

 Avaliar o desempenho da fibra a partir dos resultados encontrados; 

 Evidenciar as potencialidades da fibra e enquadrá-la nas suas diversas 

finalidades.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta sessão será submetida à revisão de literatura, cuja importância é dar 

embasamento teórico à pesquisa que remete à caracterização e análise das 

propriedades da fibra de macambira (bromelia laciniosa). 

 

2.1 FIBRAS TÊXTEIS 

 

Fibra têxtil é o termo genérico para vários tipos de materiais, naturais ou 

manufaturados que formam os elementos básicos para fins têxteis. De acordo com a 

A.S.T.M., fibra têxtil é um material que se caracteriza por apresentar um 

comprimento pelo menos 100 vezes superior ao seu diâmetro ou espessura. 

Além do comprimento e do diâmetro ou espessura, são também consideradas 

características concludentes das fibras têxteis a resistência, tensão, absorção, 

alongamento, elasticidade, entre outras (AGUIAR NETO, 1996, p. 13). 

As fibras têxteis podem ter várias origens, e é esse o critério usado para sua 

classificação (fluxograma 1). Assim as fibras podem ser de origem natural, se são 

produzidas pela natureza sob uma forma que as torna aptas para o processamento 

às quais se destinam ou de origem não natural se são produzidas por processos 

industriais, quer a partir de polímeros naturais transformados por ação de reagentes 

químicos (fibras artificiais), quer seja por polímeros obtidos por síntese química 

(fibras sintéticas) (ARAÚJO, CASTRO, 1986, p. 1). 
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Fluxograma 1: Classificação das fibras têxteis. 

 
 

 

Fonte: Ladchumananandasivam, 2005, p. 39 (adaptado). 

 

2.2 FIBRAS VEGETAIS 

 

Segundo Young (1997), as fibras vegetais dependendo da parte e do tipo de 

vegetal do qual foi retirada, são agrupadas da seguinte forma: 

• Fibras de Gramíneas: retiradas das hastes das plantas monocotiledôneas, 

tendo como exemplo os cereais (trigo, aveia, cevada, arroz e outros), além do junco, 

bambu e bagaço de cana. 

• Fibras de Folhas: retiradas ao longo do comprimento das folhas. Exemplos 

típicos incluem a abacá, sisal, henequém, abacaxi e macambira. 

• Fibras de Caule: são de feixes retirados do interior da casca (caule) de 

hastes de plantas, tendo como exemplos, linho, juta, cânhamo, rami e kenaf. 

• Fibras de Sementes e Frutos: os exemplos mais comuns são o algodão, a 

paina e a esponja de luffa cylindrica. 

As fibras vegetais são constituídas por várias fibras elementares fortemente 

ligadas entre si por um material de cementação, constituído principalmente de 

lignina (figura 1). Esta possui uma parede espessa formada por várias microfibrilas 
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que formam espirais ao longo do eixo da fibra, tendo um lúmen no centro. Cada fibra 

elementar é, em essência, um compósito em que as rígidas microfibrilas de celulose 

estão envolvidas por uma matriz de lignina e hemicelulose. A lignina atua como o 

material de cementação unindo as microfibrilas e a hemicelulose como interface 

entre a microfibrila de celulose e a lignina (IPT, 1988). 

 

Figura 1: Constituição elementar das fibras vegetais. 

 
Fonte: SILVA et. al., 2009.  

 

Os principais componentes químicos das fibras vegetais são substâncias 

polares, tais como a celulose, a hemicelulose (ou polioses) e a lignina. Os outros 

componentes em menores percentuais são a pectina, cera e substâncias solúveis 
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em água. A composição química varia ligeiramente de acordo com a região de 

cultivo, tipo de solo e condições climáticas. 

Em geral, o teor de celulose varia entre 60-80%, o teor de lignina em torno de 

5-20%, enquanto que outras misturas cerca de 20%, exceto para algumas espécies, 

como por exemplo, o algodão, no qual o teor de celulose pode chegar até 95% 

(SAHEB, JOG, 1999; IPT, 1988; CHAND et. al., 1987; FENGEL, WEGENER, 1989; 

SJÖSTRÖM, 1993). 

Entre os constituintes de menor teor estão inclusos os compostos orgânicos 

de diversas funções químicas e os compostos inorgânicos. Os constituintes solúveis 

em solventes orgânicos, em água, ou ainda em ambos, são normalmente 

denominados extrativos. Os principais constituintes variam dentro de uma faixa 

relativamente grande e são dependentes do tipo de fibra (LEÃO, 2008, p. 24). 

As propriedades de cada constituinte contribuem para as propriedades como 

um todo. 

 Celulose: é a mais abundante substância polimérica natural, 

perfazendo aproximadamente a metade das plantas, tanto conífera 

como folhosas. Sua estrutura é formada por carbono, pontes de 

hidrogênio e hidroxilas. As forças intermoleculares das pontes de 

hidrogênio, presentes nos grupos hidroxilas, fazem com que a estrutura 

cristalina se torne inerte em solventes comuns (MENDES, 1992 apud 

FONSECA, 1998). 

A celulose, principal componente da parede celular da fibra, é um 

polissacarídeo linear constituído por um único tipo de unidade de açúcar. A celulose 

pode ser caracterizada como um polímero de alta massa molar, constituído 

exclusivamente de b-Dglucose, que se ligam entre si através dos carbonos 1 e 4, 

dando origem a um polímero linear (IPT, 1988; MORRISON, BOYD, 1981; FENGEL, 

WEGENER, 1989; FRAZ, BLASCHECK, 1990). 

As moléculas de celulose tendem a formar ligações de hidrogênio 

intramoleculares (entre unidades de glucose da mesma molécula) e intermoleculares 

(entre unidades de glucose de moléculas adjacentes). O primeiro tipo de interação é 

responsável por certa rigidez das cadeias unitárias, e o segundo, pela formação da 

fibra vegetal. Assim, as moléculas de celulose alinham-se formado as microfibrilas, 

as quais formam as fibrilas que, por sua vez, se ordenam para formar as sucessivas 

paredes celulares das fibras (SJÖSTRÖM, 1993). 
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A celulose exibe regiões cristalinas (altamente ordenada) e amorfas 

(altamente ramificada e desordenada). Materiais gasosos, água e outros líquidos 

podem penetrar facilmente nas fibrilas e nas microfibrilas devido aos inúmeros 

capilares e pequenos orifícios encontrados nas regiões amorfas da parede celular. O 

polímero por si é acessível à água e a agentes químicos através das regiões 

amorfas e através da superfície das regiões cristalinas (BALAZSY, EASTOP, 1999). 

 Hemicelulose: a hemicelulose é constituída de uma mistura de 

polissacarídeos de baixa massa molar que varia entre 25.000 a 35.000, 

os quais estão em estreita associação com a celulose e a lignina nos 

tecidos vegetais. O teor e a proporção dos diferentes componentes na 

hemicelulose variam grandemente conforme a espécie de árvore. A 

maior parte da hemicelulose pode ser extraída por tratamento com 

soluções alcalinas e aquosas. Soluções alcalinas de hidróxido de sódio 

e potássio são as mais utilizadas para a extração de hemicelulose 

(AZUMA et. al., 1985; IPT, 1988; FENGEL, 1982; FENGEL, 

WEGENER, 1989; SJÖSTROM, 1993). 

A hemicelulose é o componente responsável pela biodegradação, absorção 

de umidade e degradação térmica da fibra (BROWNING, 1963; FENGEL, 

WEGENER, 1989). 

 Lignina: é uma substância macromolecular componente da madeira, ou 

seja, um polímero amorfo de composição química complexa que 

confere firmeza e rigidez estrutural ao conjunto de fibras de celulose, 

atuando como um agente permanente de ligação entre as células. As 

moléculas de lignina diferem dos polissacarídeos, por serem 

constituídas de um sistema aromático composto por unidades de fenil-

propano. Há maior teor de lignina em coníferas do que em folhosas e 

existem diferenças estruturais entre a lignina encontrada nas coníferas 

e nas folhosas (CHAND et. al., 1987; IPT, 1988; FENGEL, WEGENER, 

1989). 

A maioria das ligninas contém quantidades variáveis de certos ácidos 

carboxílicos aromáticos na forma de éster. A constituição da lignina não é a mesma 

em todas as plantas, pois não é uma substancia química definida, mas sim uma 

classe de compostos correlatos. Assim, sua macromolécula não pode ser descrita 

como uma combinação simples de algumas unidades monoméricas ligadas por 
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alguns tipos de ligações, como no caso das celuloses e hemicelulose (IPT, 1988; 

SJÖSTRÖM, 1993). 

 Extrativos vegetais: extrativos são compostos orgânicos (terpenóides, 

ácidos graxos, flavonóides, esteróides e outros compostos aromáticos) 

que não fazem parte da parede celular lignocelulósica. São chamados 

de extrativos devido a sua facilidade de serem extraídos com água, 

solventes orgânicos neutros, ou volatilizados à vapor. Na sua maioria, 

esses materiais podem ser separados da porção lignocelulósica por 

extração com solventes orgânicos e água. Esses constituintes são 

frequentemente responsáveis por determinadas características da 

planta como: cor, sabor, cheiro e resistência natural ao apodrecimento 

(BROWNING, 1963; BLEDKZI, GASSAN, 1999; LEWIN, 

GOLDENSTEIN, 1991).  

Os extrativos compõem uma extraordinária diversidade de compostos e sua 

ocorrência varia de acordo com a espécie vegetal, ocorrendo nas cascas, folhas, 

frutos e sementes em quantidades variáveis, porém, quase sempre superiores às 

encontradas na fibra. O teor de extrativos nas fibras gira em torno de 3 -10% 

(FENGEL, WEGENER, 1989; ROWEL et. al., 2000; IPT, 1988; SJÖSTRÖM, 1993). 

 

2.3 FIBRA DE MACAMBIRA 

 

A macambira, cujo nome científico é Bromelia laciniosa é uma planta da 

família das bromeliáceas, do gênero Bromélia. Está presente nas áreas secas do 

Nordeste, desde a Bahia até o Piauí. Tem raízes finas, caule de forma cilíndrica e 

folhas (constituídas de duas partes distintas: base dilatada e limbo) distribuídas em 

torno do caule. O tamanho da planta é variado e o seu fruto é uma baga de três a 

cinco centímetros de comprimento e diâmetro variando de 10 a 20 milímetros. 

Quando maduras, as bagas são amarelas, lembrando um cacho de pequenas 

bananas (fotografia 1). 
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Fotografia 1: Fruto da macambira. 

 
Fonte: RAIMUNDO, 2012. 

 

A Macambira cresce debaixo de outras árvores ou nas clareiras. Aproveitada 

na alimentação dos animais (ou até mesmo do homem) durante os longos períodos 

de seca. Da base das folhas é extraída uma massa, da qual se fabrica um tipo de 

pão (ANGELIN et. al., 2007, p.1).  

Bromelia laciniosa é uma espécie que pouco se tem referências, apesar de 

ser vista como uma das alternativas oferecidas pela caatinga, para pequenos 

criadores do Nordeste como complementação alimentar de suas criações (caprinos, 

ovinos e suínos) e assim durante o período de estiagem reduzir custos, através de 

um manejo adequado e sustentável. Ela possui na sua parte aérea, 4,9% de 

proteína bruta, 2,8% de amido e 1,1% de cálcio; apresenta folhas dispostas na forma 

de roseta, nas quais se acumula água; tem raiz tipo fasciculada e, por conta dessa 

característica pode ser utilizada no combate à erosão (ANGELIN et. al., 2007, p.1; 

MANERA, NUNES, 2001).  

A macambira também é conhecida como macambira de serrote, macambira 

da pedra ou macambira de flecha. Suas sementes não germinam na ausência da luz 

e, portanto, a mesma comporta-se como uma planta fotoplástica positiva. A imersão 

na acetona por 60 minutos é o tratamento mais eficiente para o aumento do vigor e 

germinação das suas sementes. Estas por sua vez respondem bem a altas 

temperaturas (25 a 35°C). Já para temperaturas de 20°C, a velocidade de 

germinação das sementes diminui (DUTRA, 2011). 
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Segundo Lima (2011) a macambira é composta de: 

 

Componentes Valor (%) 

Amido 63,10 

Açúcar 4,36 

Proteínas 5,14 

Minerais 4,27 

Fibra bruta e não dosada 13,63 

 

Estudos feitos por Cavalcanti (2004) comprovam: 

 

Componentes Valor (%) 

Matéria seca 14,44 

Proteína bruta 4,99 

Fibra bruta 28,81 

Umidade 85,56 

 

Vainsencher (2012) afirma que a macambira também é rica em cálcio. O 

mesmo autor também descreveu duas formas de extração da fibra da macambira: o 

primeiro deles é a extração a partir do limbo das folhas. Retiram-se as fibras com 

golpes precisos de facão. Os espinhos são retirados e, depois, juntam-se as folhas 

em grandes feixes, que ficam macerando ao ar livre durante vários dias. Quando 

amolecem as partes fermentáveis, as fibras são retiradas da maceração, batidas, 

espremidas, lavadas e colocadas em jiraus para secar ao sol. Todo esse processo 

exala um forte mau cheiro, tendo que ser feito bem longe das casas. Caso seja 

realizado às margens de rios, os pequenos peixes morrem embebedados. Outro 

método de extração das fibras é arrastando as folhas sobre o arame de um aparelho 

conhecido por tiralinho. Depois a fibra é esmagada e passada entre os dentes de um 

pente metálico, para se retirar toda a parte mole. A partir daí, as fibras descobertas 

são lavadas, penteadas, e colocadas para secar. 

Algumas vezes a macambira é queimada antes ser arrancada para 

alimentação do gado.  
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Um novo método e por sua vez menos árduo, é a extração das fibras de 

macambira com o auxílio de uma máquina chamada “desfibradeira” desenvolvida 

por Rasiah Ladchumananandasivam (2006) na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Nela, a folha é introduzida, e após ser processada, separa a fibra dos 

demais constituintes. A desfibradeira foi construída com o objetivo de desfibrar as 

folhas do abacaxi, mas tem demonstrado alta eficiência com a folha da macambira, 

o que é de fácil entendimento, pois a macambira e o abacaxi são da família das 

bromeliaceas. 

As fibras de macambira são mais utilizadas para a fabricação de peças 

artesanais do tipo bolsas, cestas, além de serem também utilizadas no cobrimento 

de telhado de casas. Atualmente, na área de engenharia, estudam-se novas 

alternativas para o emprego dessas fibras. Uma delas é a utilização como reforço 

em materiais compósitos, objetivando alcançar melhores características, tais como, 

aumento da resistência mecânica e leveza dos materiais. 

O material obtido para este estudo, ou seja, a fibra de macambira é oriunda 

do estado do Rio Grande do Norte, no município de Ielmo Marinho, situado na região 

do Agreste Potiguar. O município possui um clima tropical chuvoso, com verão seco 

e estação chuvosa no período de abril a junho, temperatura média anual em torno 

de 27ºC e umidade relativa média anual de 72%. Quanto à formação vegetal, o 

município possui Caatinga Hipoxerófila – vegetação de clima semi-árido. A sede do 

município apresenta coordenadas 05°49’26,4” de latitude sul e 35°33’10,8” de 

longitude oeste, distando da capital cerca de 45 km, sendo seu acesso, a partir de 

Natal, efetuado através das rodovias pavimentadas BR-304 e RN-064 (BRASIL, 

2005, p. 2 e 3). 

 

2.4 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DA FIBRA DE MACAMBIRA 

 

Segundo Aguiar Neto (1996, p.29), a estrutura das fibras é estudada a partir 

de muitas fontes e métodos de pesquisa, dentre eles: a química do material (sua 

preparação, composição, estrutura molecular e reações), absorção de raios por 

radiação infravermelha, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), análises 

térmicas, densidades etc. Portanto, o presente trabalho realizou os seguintes 

estudos para caracterização e análise das propriedades da fibra de macambira: 
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2.4.1 Densidade linear das fibras têxteis 

 

Os fios são um conjunto de fibras entrelaçadas (paralelas e torcidas), que 

formam cilindros com diâmetros irregulares ao longo do seu comprimento. Devido a 

essa irregularidade, torna-se impossível medir os diâmetros dos fios e fibras a olho 

nu. Portanto, havendo a necessidade de classificar os fios e fibras quanto aos seus 

diâmetros, foi então, criado um método para expressar este diâmetro, ou seja, para 

aferir a densidade linear dos fios e fibras que ficou conhecido como “titulação”.  

Sendo assim, o título é representado por um número que expressa uma 

relação entre um determinado comprimento e o peso correspondente e está dividido 

em dois sistemas, partindo cada um deles de princípios diferentes: 

 

2.4.1.1 Sistema indireto de titulação 

Este sistema é conhecido por ter seu peso constante e comprimento variável. 

O título é dado pela quantidade de determinados comprimentos necessários para 

ser obtido um determinado peso. Portanto, quanto menor for o seu diâmetro, maior 

será o comprimento necessário para obter o peso determinado e, 

consequentemente, maior será esse título. Podemos, assim, concluir que, no 

sistema indireto, o título é inversamente proporcional ao diâmetro. O sistema inglês 

(Ne) é o mais empregado dentre os que compõem o sistema. 

 

2.4.1.2 Sistema direto de titulação 

Este sistema é conhecido por ter seu comprimento constante e peso variável. 

Logo, quanto menor for o diâmetro, menor será o seu peso e, consequentemente, 

menor o seu título. Podemos, assim, concluir que no sistema direto de titulação, o 

título é diretamente proporcional ao diâmetro. Os sistemas mais utilizados são o 

Denier (Den) para filamentos contínuos, ou seja, fios com comprimento infinito (fio 

de seda e filamentos de fibras manufaturadas) e o Tex (Tex) utilizado para todos os 

tipos de fibra e por isso é considerado como o título do Sistema Universal (RIBEIRO, 

1984, p. 79-81; GARCIA, 1995, p. 20-21). 
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2.4.2 Picnometria 

 

A picnometria é um método utilizado para determinar a densidade relativa de 

uma substância líquida ou sólida.  

Este método consiste em adicionar uma determinada massa de adsorvente 

isenta de água a um picnômetro e depois preenchê-lo com um líquido de densidade 

conhecida (BELARMINO, 2011). 

A balança eletrônica de precisão e picnômetros são geralmente os 

instrumentos básicos para realização deste experimento. 

 

2.4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

Durante a fase de produção ou análise de materiais, quase sempre se torna 

necessário analisar a sua microestrutura. Esta análise microestrutural é muito 

importante, pois permite entender as correlações microestrutura-defeitos e 

propriedades, podendo também predizer as propriedades do material quando estas 

correlações são estabelecidas. A técnica mais utilizada para este tipo de análise é a 

microscopia eletrônica de varredura.  

Numa era de intenso avanço tecnológico, cada vez mais os cientistas tem a 

necessidade de analisar, observar e explicar corretamente os fenômenos que 

ocorrem em escala micrométrica ou submicrométrica. A microscopia eletrônica de 

varredura se apresenta como a técnica mais adequada, pois permite alcançar 

aumentos muito superiores aos conseguidos através da técnica de microscopia 

ótica. Na técnica de microscopia ótica a análise do material se dá pela reflexão da 

luz incidente na superfície da amostra que se queira analisar. No caso da técnica de 

microscopia eletrônica a área ou micro volume a ser analisado é irradiado por um 

fino feixe de elétrons ao invés da radiação da luz. Como resultado da interação do 

feixe de elétrons com a superfície da amostra, uma série de radiações é emitida tais 

como: elétrons secundários, elétrons retro espalhados, raios X característicos, 

elétrons Auger, fótons entre outros. Estas radiações quando captadas corretamente 

irão fornecer informações características sobre a amostra (topografia da superfície, 

composição, cristalografia etc.). Na microscopia eletrônica de varredura os sinais de 

maior interesse para a formação da imagem são os elétrons secundários e os retro 



24 

 

espalhados. À medida que o feixe de elétrons primários vai varrendo a amostra 

estes sinais vão sofrendo modificações de acordo com as variações da superfície. 

Os elétrons secundários fornecem imagem de topografia da superfície da amostra e 

são os responsáveis pela obtenção das imagens de alta resolução; já os retro 

espalhados fornecem imagem característica de variação de composição. O MEV 

tem seu potencial ainda mais desenvolvido com a adaptação na câmara da amostra 

de detectores de raios X permitindo a realização de análise química na amostra em 

observação. 

Através da captação pelos detectores e de análise dos raios X característicos 

emitidos pela amostra, resultado da interação dos elétrons primários com a 

superfície, é possível obter informações qualitativas da composição da amostra na 

região submicrométrica de incidência do feixe de elétrons. Este procedimento facilita 

a identificação de precipitados e mesmo de variações dentro de um grão. 

Atualmente quase todos os MEV são equipados com detectores de raios X, sendo 

que devido à confiabilidade e principalmente devido à facilidade de operação, a 

grande maioria faz uso do detector de energia dispersiva (EDX) (MALISKA, 2004). 

 

2.4.4 Análise Térmica 

 

Segundo Mackenzie (1979), as técnicas termoanalíticas são métodos pelos 

quais se mede a variação de uma determinada propriedade física de uma amostra 

em função do tempo ou da temperatura. Esta definição também é proposta pela 

Confederação Internacional de Análise Térmica (ICTA). 

Para Lucas et. al. (2001), os métodos de análise térmica medem variações de 

um determinado parâmetro ocorridas como uma função da temperatura “T”, 

(aquecimento ou resfriamento) ou como uma função do tempo “t”, a uma 

temperatura constante (modo isotérmico). As técnicas termoanalíticas empregadas 

com maior frequência na caracterização dos materiais são: 

 Análise termomecânica (TMA); 

 Análise termodínâmo-mecanica (DMA); 

 Análise termodielétrica (DETA); 

 Termogravimetria (TG); 

 Termogravimetria derivada (DTG); 
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 Análise térmica diferencial (DTA); 

 Calorimetria diferencial de varredura (DSC). 

Dentre as técnicas termoanalíticas citadas, somente a que será utilizada para 

caracterização da fibra de macambira será a análise de TG, em que a mesma 

fornece resultados em forma de curvas, as quais contêm informações a respeito da 

variação do parâmetro medido (LUCAS et. al., 2001, p. 213). 

 

2.4.4.1 Termogravimetria (TG) 

Na termogravimetria (TG), o parâmetro medido é a massa, ou seja, este 

parâmetro é medido utilizando-se uma termobalança que afere a perda de massa 

que ocorre na amostra em função da variação de temperatura, ou tempo (a “T” 

constante).  

Na DTG o parâmetro medido é a variação de massa em função do tempo 

(dm/dt), que também pode ser descrito como velocidade ou taxa de variação de 

massa. 

Na DTA, o parâmetro medido é a diferença de temperatura (∆T) entre a 

amostra em análise e um material de referência, o qual não sofre transformações 

envolvendo variações de energia calorífica, na faixa de temperatura de operação. 

A variação de entalpia em função do tempo (dH/dt) é o parâmetro medido na 

DSC, e , assim, esta técnica fornece informações a respeito do fluxo de calor no 

compartimento da amostra em função da variação de temperatura ou do tempo (a 

“T” constante). 

Nesta análise, a amostra pode ser aquecida ou resfriada a uma velocidade 

selecionada, ou pode ser mantida a uma temperatura fixa. O modo mais comum de 

operação na análise de sistemas poliméricos é o programa de aquecimento à 

velocidade na faixa de 5 a 10°C/min. 

O resultado da análise, em geral é mostrado sob forma de um gráfico cuja 

abcissa contém os registros de temperatura (ou do tempo) e a ordenada, o 

percentual em massa perdido ou ganho. Um exemplo típico é dado por um sistema 

polimérico sendo submetido a um programa de aquecimento, em que a temperatura 

varia entre 50 a 500°C, a uma velocidade de aquecimento de 10°C/min, e que, em 

determinada temperatura, sofre completa degradação com evolução de produtos 

voláteis. Ao sofrer degradação, o material perde massa, sob forma de produtos 

voláteis, e o sensor vai registrando essa perda de massa, ilustrada pela curva. 
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Os resultados obtidos por uma TG podem ser afetados se existirem variações 

nas condições de análise, em que as curvas de TG podem apresentar resultados 

que não serão reprodutíveis. Entre os fatores que afetam as curvas de degradação 

podem ser citados aqueles relativos a: 

 Amostra: a análise é afetada pela massa, volume e forma física da 

amostra; 

 Sonda: a forma e natureza da sonda tem influencias na análise; 

 Atmosfera da câmara: o tipo, natureza e pressão do gás, tanto o de 

arraste como aquele ao redor da amostra, constituem fatores que afetam o resultado 

da análise; 

 Condições operacionais: a velocidade de variação da temperatura 

(aquecimento ou resfriamento), tamanho e geometria do cadinho e posicionamento 

do sensor (termopar) produzem efeitos que tem influencia no processo ou detecção 

da decomposição. 

O equipamento utilizado para operação da TG é basicamente constituído por 

uma microbalança, um forno, um programador de temperatura, um sistema de fluxo 

de gás e um sistema de aquisição de dados (computador) (LUCAS et. al., 2001, p. 

215-222). 

 

2.4.5 Propriedades Mecânicas 

 

Os ensaios mecânicos permitem a determinação de propriedades mecânicas 

que se referem ao comportamento do material quando submetidos à ação de 

esforços que expressam seus resultados em função de tensões e/ou deformações, 

cujas tensões representam a resposta interna aos esforços externos que atuam 

sobre uma determinada área em um corpo. (GARCIA et. al., 1999, p. 5). 

 

2.4.5.1 Ensaio de tração 

Entre os diversos tipos de ensaios disponíveis para a avaliação das 

propriedades mecânicas dos materiais, o mais utilizado é o ensaio de tração, por ser 

um tipo de ensaio relativamente simples e de realização rápida além de fornecer 

informações importantes sobre o objeto em estudo. 

O ensaio de tração consiste na aplicação gradativa de carga crescente de 

tração uniaxial ás extremidades do corpo de prova específico até a ruptura 
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(fotografia 2). Para a realização do ensaio, mede-se a variação no comprimento “l” 

em função da carga “P” em que a curva de tensão em função da deformação sofrida 

pelo corpo constitui o resultado do teste de tração.  

Os resultados fornecidos pelo ensaio de tração são fortemente influenciados 

pela temperatura, velocidade de deformação, anisotropia do material, tamanho da 

amostra, percentual de impurezas e condições ambientais (GARCIA et. al., 1999, p. 

7). 

 

Fotografia 2: Porta amostra da máquina de DMA. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

2.4.6 Análise química 

 

A química analítica aborda as metodologias para determinação da 

composição química de uma amostra. Historicamente, classificam-se em métodos 

clássicos e métodos instrumentais. Os métodos clássicos são métodos absolutos e 

baseiam-se em separações do analito, por gravimetria ou por titulometria, não 

necessitando de calibração. Nos procedimentos gravimétricos a massa do analito ou 

algum composto produzido durante o procedimento analítico é determinado pela 

separação seletiva do analito por precipitação, seguida da quantificação da massa 

Fibra posicionada entre 
as garras da máquina 

Garras para prender as 
fibras 
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do precipitado obtido. Nos procedimentos titulométricos, o volume ou a massa da 

solução padrão utilizada para a análise após reagir completamente com o analito é 

medida.  

A metodologia empregada para as determinações quantitativas do analito de 

interesse é dependente de diferentes variáveis, como a quantidade presente do 

constituinte na amostra, a exatidão requerida, a disponibilidade da técnica e custos 

envolvidos. As técnicas analíticas possuem níveis variáveis de seletividade, 

sensitividade, exatidão, precisão e repetibilidade.  

Os métodos instrumentais envolvem um grande aparato eletrônico, com maior 

sensibilidade que os métodos gravimétricos e volumétricos, possuindo boa 

seletividade, podendo requerer um menor número de etapas na preparação das 

amostras para análise. Nas análises instrumentais há o registro de um sinal 

referente a alguma propriedade física do analito. Os equipamentos analíticos devem 

ser calibrados, utilizando uma curva de calibração analítica, em que o sinal medido é 

plotado como uma função da concentração do analito (UEMG, 2010). 

 

2.4.7 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

O objetivo da espectroscopia de absorção no infravermelho é a determinação 

dos grupos funcionais de um dado material. Cada grupo absorve em frequência 

característica de radiação na região do infravermelho. Assim, um gráfico de 

intensidade de radiação versus freqüência e o espectrograma de infravermelho 

permitem caracterizar os grupos funcionais de um padrão ou de um material 

desconhecido. A espectroscopia no infravermelho é largamente usada tanto na 

indústria quanto na pesquisa científica, pois se trata de uma técnica rápida e 

confiável para medidas, controle da qualidade e análises dinâmicas.  

Medindo-se a uma freqüência específica ao longo do tempo, mudanças no 

caráter ou na quantidade de uma ligação em particular podem ser mensuradas, isso 

é especialmente útil na medida do grau de polimerização em manufatura de 

polímeros. As máquinas modernas podem tirar medidas na faixa de interesse, 

freqüentemente, como 32 vezes por segundo. Isso pode ser feito enquanto se fazem 

medidas simultâneas com outras técnicas. Isso faz com que as observações de 

reações químicas sejam processadas mais rapidamente, de forma precisa. Mesmo 

as moléculas mais simples podem produzir espectros extremamente complexos.  
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Determinado o espectrograma da amostra desconhecida, a correlação pico a 

pico constitui boa prova de identidade, visto ser pouco provável a coincidência de 

espectros de dois compostos diferentes. Embora o espectro no infravermelho seja 

característico da molécula como um todo, certos grupos de átomos originam bandas 

mais ou menos na mesma frequência, independentemente da estrutura da molécula. 

É justamente a presença dessas bandas características de grupos funcionais que 

permite a obtenção de informações úteis para a identificação de estruturas, através 

de simples exame do espectro e consulta a tabelas.  

Os espectros de infravermelho, em conjunto com outros dados espectrais, 

são úteis para a determinação das estruturas de moléculas, sendo assim, quase 

todos os laboratórios de universidades e indústrias dispõem de espectrofotômetros 

de infravermelho, principalmente aqueles dotados de sistema óptico de duplo feixe.  

A Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) é 

uma técnica de análise para colher o espectro infravermelho mais rapidamente. Em 

vez de se coletar os dados variando-se a frequência da luz infravermelha 

monocromática, a luz infravermelha (com todos os comprimentos de onda da faixa 

usada) é guiada através de um interferômetro e após passar pela amostra o sinal 

medido é o interferograma.  

Realizando-se uma transformada de Fourier no sinal, encontra-se em um 

espectro idêntico ao da espectroscopia de infravermelho convencional (dispersiva). 

Os espectrofotômetros FTIR são mais baratos do que os convencionais, pois é mais 

simples construir um interferômetro do que um monocromador. Em adição, a medida 

de um único espectro é bem mais rápida nessa técnica porque as informações de 

todas as frequências são colhidas simultaneamente. Isso permite que se façam 

múltiplas leituras de uma mesma amostra e se encontre a média delas, aumentando 

assim a sensibilidade da análise. Devido às suas várias vantagens, virtualmente 

todos os espectrofotômetros de infravermelho modernos são de FTIR (GOMES, 

1983). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Descreve-se a seguir os materiais e métodos utilizados para análise de 

caracterização da fibra de macambira em termos de suas propriedades físicas, 

químicas, térmicas e mecânicas.  

 

3.1 COLETA DO MATERIAL 

 

As fibras utilizadas como objeto de estudo foram coletadas no município de 

Ielmo Marinho, situado na região do Agreste Potiguar (fotografia 3). Os espinhos 

foram retirados no local, no momento da coleta, para facilitar a preparação do 

material. O trabalho em campo ocorreu no dia 11 de março de 2011. 

 

Fotografia 3: Local da coleta. 

 
Fonte: Autor 

 

3.2 PREPARAÇÃO DO MATERIAL 

 

Após a coleta, o material foi separado por tamanhos de folhas, lavado para 

retirada de areia e outras sujidades inerentes à superfície das folhas (fotografia 4). 

Em seguida, foram pesadas na balança eletrônica OHAUS, modelo AV8101CP, com 

capacidade para até 8.100g, no Laboratório de Materiais de Construção, pertencente 

ao Departamento de Engenharia Civil da UFRN.  
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Fotografia 4: Folhas separadas e lavadas. 

 
Fonte: Autor. 

 

3.2.1 Extração das fibras de macambira 

 

O processo de extração das fibras de macambira se deu pela utilização de 

uma máquina denominada desfibradeira (fotografia 5), desenvolvida por Rasiah 

Ladchumananandasivam, em 2006, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, na qual as folhas foram introduzidas e processadas (fotografia 6). 

 

Fotografia 5: Desfibradeira. 

 
Fonte: Autor. 
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Fotografia 6: Fibras processadas. 

 
Fonte: Autor 

 

3.2.2 Preparação das fibras de macambira 

 

Após a etapa de extração das fibras, estas ficaram expostas ao sol até 

secarem. Esse processo foi monitorado através do controle de suas respectivas 

massas (fotografia 7). A medição das massas se deu, em média, três vezes até 

ficarem estáveis. 

 
Fotografia 7: Verificação de massa das fibras. 

 
Fonte: Autor. 

 

Com as massas estáveis, as fibras receberam um tratamento de cardagem 

manual (fotografia 8), ou seja, as fibras foram penteadas com um pente específico 

para este fim, no intuito de eliminar as cascas, folhas e outras impurezas presentes 

nas fibras que não foram eliminadas nos processos anteriores, além de deixarem as 

fibras paralelizadas (fotografia 9). 
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Fotografia 8: Processo de cardagem manual. 

 
Fonte: Autor. 

 
Fotografia 9: Fibras cardadas e paralelizadas. 

 

 
Fonte: Autor. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA FIBRA DE MACAMBIRA 

 

Devido à inexistência de estudos sobre as propriedades físicas, químicas, 

térmicas e mecânicas da fibra de macambira, houve-se a necessidade da 

caracterização da mesma. Para isto, as fibras in natura foram submetidas à análise 
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de características físicas, incluindo a determinação de sua densidade linear 

(titulação) e picnometria. Em seguida, foram submetidas a ensaios térmicos (TG) e 

mecânicos (tração), além de ensaios de caracterização microestrutural (MEV) e 

química (constituição química e FTIR) . 

 

3.3.1 Características físicas  

 

3.3.1.1 Densidade linear das fibras têxteis 

Para a determinação do título da fibra de macambira, foi pesada uma 

amostragem de 10 fibras e medidos seus respectivos comprimentos. O cálculo foi 

realizado a partir do Sistema direto de titulação e aplicado o sistema Tex (equação 

1). 

 

                                                                                              (1) 

 

3.3.1.2 Picnometria 

A densidade absoluta da fibra de macambira foi determinada pelo método da 

picnometria.  

No picnômetro foi adicionada uma determinada massa de fibra 

(aproximadamente 1 g) que por sua vez, foi considerada como material adsorvente e 

isenta de água. Depois o mesmo foi preenchido com um líquido de densidade 

conhecida. O líquido utilizado neste trabalho foi a água (ρ = 0,9970 g cm-3). O 

cálculo para obtenção da densidade da fibra foi obtido a partir da massa do sólido e 

volume do picnômetro (equação 2). 

 

                                                                                      (2)                             

 

Sendo que ρs corresponde a densidade absoluta da fibra, ρsolv a densidade da 

água, Ms a massa da fibra, Msolv a massa da água, Vs e Vpic são o volume da fibra e 

do picnômetro, respectivamente. 
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3.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A morfologia da fibra de macambira foi observada através de micrografias 

obtidas em um microscópio eletrônico de varredura PHILLIPS, modelo XL 30 ESEM, 

do Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural (NEPGN) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

 

3.3.3 Análise Térmica 

 

3.3.3.1 Termogravimetria (TG) 

A metodologia empregada para a realização da análise termogravimétrica na 

fibra de macambira foi totalmente desenvolvida pelos técnicos do Laboratório de 

Análises Térmicas, do Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água 

Produzida e Resíduos (NUPPRAR), da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. O experimento foi realizado no equipamento TA Instruments, modelo SDT 

Q600 V20.9 Build 20, operando com taxa de aquecimento de 10°C/min, de 25°C até 

800°C, sob fluxo de nitrogênio gasoso de 100ml/min (fotografia 10). 

 

Fotografia 10: Equipamento da análise de TG. 

 
Fonte: Autor. 



36 

 

3.3.4 Propriedades Mecânicas 

 

3.3.4.1 Ensaio de tração 

As fibras de macambira foram analisadas na máquina TA Instruments, modelo 

DMA Q800 CONTROLLED FORCE (fotografia 11), no Laboratório de Compósitos, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O ensaio seguiu as 

recomendações da ASTM D 3379-75, 1989 que normatiza o método padrão para o 

ensaio de tração de um único filamento.  Na máquina, o experimento foi programado 

para obter uma escala de força de 3N/min até atingir 16N, carga esta, limite para o 

rompimento das fibras.  

 

Fotografia 11: Máquina de DMA 

 
Fonte: Autor. 

 

O preparo das 15 (quinze) amostras foi através da confecção de uma moldura 

em papel cartolina, na qual as extremidades das fibras foram fixadas com cola epóxi 

secagem rápida, havendo um espaçamento entre elas de aproximadamente 15 mm, 

sendo este o comprimento da fibra a ser tracionada (fotografia 12). Em seguida 

foram medidas individualmente as suas larguras e espessuras em um projetor de 

perfil MITUTOYO, modelo PH-A14 (fotografia 13), pertencente ao Laboratório de 

Metrologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Porta amostra. 
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Fotografia 12: Preparação das amostras. 

 
Fonte: Autor. 

 

Fotografia 13: Projetor de Perfil. 

 
Fonte: Autor. 

 

No ensaio de tração, a máquina é conectada a um microcomputador para 

coleta dos dados. Cada fibra é posicionada de forma que suas extremidades fiquem 

presas às garras da máquina e posteriormente dá-se o comando para iniciação da 

operação (fotografia 14). 

 

 

 

 

Extremidade das 
fibras fixadas com 
cola epóxi secagem 
rápida  

Área da fibra a 
ser tracionada 
(15mm) 
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Fotografia 14: Fibra posicionada na máquina e rompida após ensaio de tração. 

 
Fonte: Autor. 

 

3.3.5 Análise Química  

 

Para a determinação dos componentes lignocelulósicos da fibra de 

macambira, foi aplicada a metodologia empregada pela Unidade do Sistema 

Embrapa/CE. As amostras foram processadas e homogeneizadas em um moinho de 

facas de Willye, FORTINOX, modelo STAR FT 80, usando-se como peneira, a 

malha com o menor diâmetro de abertura de poro. A partir do preparo das amostras, 

as seguintes análises foram executadas: 

 

3.3.5.1 Umidade 

A umidade é representada como o teor de água presente na amostra. Para 

esta medição, a fibra foi aquecida em uma balança de infravermelho MARTE, 

modelo ID50, medindo-se o seu peso antes e depois da secagem para determinação 

do seu Peso Úmido (PU) e o seu Peso Seco (PS), respectivamente. Para a 

determinação do teor de umidade (%U) é feito um cálculo conforme a equação 3. 

 

                                                                                                      (3) 

 

 

 

Fibra rompida em 
ensaio de DMA 

Garras 

Porta amostra 
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3.3.5.2 Cinzas 

A determinação do teor de cinzas (%C), em amostras vegetais, tem como 

finalidade quantificar os minerais presentes na amostra. O teor de cinzas pode ser 

determinado pela ignição do material orgânico em um forno apropriado, o que 

promove a carbonização do material e consequentemente, a liberação de gases. O 

método TAPPI T211 om-02 (2002) recomenda que, para celulose, os cadinhos 

sejam condicionados a 525 ± 25ºC por 30 a 60 minutos, e então resfriados e 

mantidos em dessecador com sílica gel. Mas, para a fibra de macambira, a 

temperatura e tempo determinados pela norma não foi suficiente para obter 

resultados coerentes, então as amostras foram condicionadas em uma mufla 

MARCONI, modelo MA 385/2, em temperatura de 700ºC durante 6h. Os pesos dos 

cadinhos (PC) juntamente com as amostras (PA) foram registrados antes e depois 

(PCA) do material ser submetido à análise. O resultado do teor de cinzas foi obtido 

pela equação 4. 

 

                                                                                                            (4) 

 

3.3.5.3 Extrativos 

Para obter o teor de extrativos (%TE) da fibra, a análise foi conduzida em um 

conjunto balão-extrator (MR) contendo respectivamente o solvente e a amostra 

(MA), nos quais foram colocados em uma manta aquecedora e conectados ao 

condensador. A partir daí foi ajustado um ciclo de 24 refluxos, no período de quatro 

a cinco horas de extração. Após esse tempo, o balão com solvente e extrativos 

(MRE) foi removido e o solvente foi recuperado até que o volume final no balão 

ficasse entre 20mL a 25mL. O extrato foi transferido para um recipiente de pesagem, 

previamente limpo, seco e com a massa determinada, utilizando-se pequenos 

volumes do solvente fresco para que não houvesse perdas, e sempre manuseando 

o recipiente com pinças, para evitar contaminações a partir do operador. O 

recipiente foi posto em uma estufa a 105 ± 2ºC, por uma hora, e após esse tempo o 

material foi removido da estufa para um dessecador, no qual permaneceu por 30 

minutos, até resfriar à temperatura ambiente, medindo-se ao final deste 

procedimento a massa final (MRRS). O calculo para a determinação do teor de 

extrativos (%TE) foi obtido a partir da equação 5. 
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                                                                                                (5) 

 

3.3.5.4 Lignina 

Para a determinação da lignina insolúvel foi aplicada a metodologia segundo 

a Norma TAPPI T 222 om-22 (2002c), com adequações, cujo método direto também 

é conhecido como lignina de Klason. Para a medição da concentração da lignina 

solúvel, recolhe-se uma alíquota do filtrado da lignina de Klason para a verificação 

em espectrofotômetro. 

 

3.3.5.5 Holocelulose 

Para determinação da holocelulose, foi aplicada a metodologia interna da 

Unidade do Sistema Embrapa-CE. Dentre as diversas técnicas empregadas para a 

obtenção da holocelulose, a principal consiste na oxidação da lignina em um meio 

ácido, principalmente a oxidação por cloro, proveniente da reação entre clorito de 

sódio e ácido acético a quente.  

 

3.3.5.6 Alfacelulose 

Segundo a definição da Norma TAPPI T 203 cm-99 (2009), alfacelulose é a 

celulose não degradada. A metodologia mais empregada para a determinação do 

teor de alfacelulose ainda é a determinação da fração de holocelulose que não se 

dissolve na solução de hidróxido de sódio a 17,5%. 

 

3.3.5.7 Hemicelulose 

Conhecendo-se os valores de holocelulose e de alfacelulose da fibra, pode-

se, por meio do cálculo da diferença, determinar o teor de hemicelulose.   

 

3.3.6 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Para esta análise, a fibra de macambira foi analisada em diferentes 

condições: in natura, aquecida em estufa e carbonizada na mufla. O experimento foi 

conduzido em um espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier 

SHIMASZU, série A 210044, do Núcleo de Processamento Primário e Reuso de 

Água Produzida e Resíduos (NUPPRAR) (fotografia 15). As pastilhas de brometo de 
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potássio (KBr) em mistura com as amostras trituradas das fibras foram preparadas 

no Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural (NEPGN). A preparação da 

pastilha se dá pela homogeneização da mistura seguida de uma prensagem, 

formando uma pastilha fina e translúcida. Os espectros foram obtidos na região de 

400 a 4000 cm-1. 

 

Fotografia 15 – Equipamento utilizado para ensaio de FTIR. 

 
Fonte: Autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais obtidos a partir 

da caracterização da fibra de macambira. Em seguida, estes resultados são 

discutidos de acordo com os métodos utilizados nos ensaios físicos, químicos, 

térmicos e mecânicos. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA FIBRA DE MACAMBIRA 

 

Para a caracterização das fibras de macambira, mediu-se o comprimento 

médio das folhas. Para isto, foram denominadas de folhas curtas as de comprimento 

entre 1,84m a 2,67m e de folhas longas as de comprimento entre 2,75m a 3,45m. O 

resultado para o comprimento médio das folhas curtas foi de 2,32m ± 0,25m e para 

as folhas longas foi de 3,03m ± 0,16m. 

No gráfico 1, verifica-se a distribuição do comportamento dos comprimentos 

das folhas curtas e longas, assim como o comportamento dos comprimentos das 

folhas curtas e longas conjuntamente.  

Para as folhas curtas, a mediana do comprimento é de 2,39m, isto é, 50% das 

folhas pequenas apresentam comprimento de até 2,39m. Nas folhas de 

comprimento longo, a mediana é de 3,02m, ou seja, 50% das folhas longas 

apresentam um comprimento de até 3,02m. Nota-se que o valor para a mediana do 

comprimento quando se trata de todas as folhas fica entre os valores das medianas 

das folhas curtas e longas, ou seja, é de 2,95m e que isto também quer dizer que 

50% de todos os tamanhos das folhas, o comprimento é de até 2,95m. Outra 

observação que pode ser feita no gráfico é que o valor para o desvio padrão das 

folhas curtas é maior do que o valor do desvio padrão das folhas longas. Isto 

expressa maior variabilidade para os comprimentos das folhas curtas em relação às 

folhas longas que apresentam maior homogeneidade de seus comprimentos. Esta 

variação de comprimento nas folhas curtas pode estar associada ao fato das fibras 

ainda não terem atingido o seu comprimento final. 
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Gráfico 1: Distribuição do comprimento das folhas de macambira. 

 
 

 

O peso total das folhas foi de 11.742g e após cardagem das fibras, o peso 

total ficou em 60,83g. Isto representa uma perda considerável que chega a 

aproximadamente 99,5%, ou seja, o aproveitamento de fibras é em média, apenas 

0,5%.   

A média da densidade linear da fibra foi de 13,30Tex ± 2,63Tex. Esta  é outra 

característica importante a ser ressaltada, uma vez que a resistência à tensão está 

relacionada com esta propriedade física. Sua densidade foi de 0,760g/cm³ ± 

0,069g/cm³. 

Os valores das densidades mostram que a fibra de macambira caracteriza-se 

como material leve e de espessura fina, pois a densidade linear representa uma 

massa de 13 gramas distribuídas ao longo de 1000 metros de comprimento de fibra 

de macambira. Sua densidade ficou abaixo de 1,0 g/cm³ e, portanto, está inserida no 

contexto de umas das fibras mais leves se comparadas com outras fibras de mesma 

natureza, como por exemplo, as fibras de sisal e curauá com densidades de 

1,59g/cm³ e 1,10g/cm³ respectivamente (SPINACÉ, et. al., 2009). 

A morfologia da fibra foi observada através de MEV. Nelas é possível verificar 

sua estrutura superficial rugosa (figura 2), dotada de microfibrilas ao longo de sua 
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composição (figura 3). Estas imperfeições ao longo de toda superfície proporcionam 

uma melhor acomodação da resina sobre a fibra, consequentemente, favorecendo 

uma boa adesão fibra/matriz entre os constituintes dos compósitos. 

 

 Figura 2: MEV: Superfície rugosa da fibra de macambira. 

 
 
 

Figura 3: MEV: Microfibrilas ao longo da fibra de macambira. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS E MECÂNICAS DA FIBRA DE 

MACAMBIRA 

 

4.2.1 Termogravimetria (TG) 

 

Na análise de TG foi possível verificar a estabilidade térmica da fibra in 

natura. Inicialmente, observou-se que a 150ºC ocorreu perda de massa de 3,9%, 

atribuída à perda de umidade. A fibra começou a sofrer degradação a 210ºC 

chegando a sua temperatura on-set de 280ºC, temperatura esta de degradação da 

fibra, na qual a mesma começa a perder suas propriedades elementares. A 340ºC a 

fibra perdeu grande parcela de sua composição orgânica e a 400ºC, 65% de material 

já foi degradado. No gráfico 2, pode-se observar o comportamento térmico da fibra. 

 

Gráfico 2: Comportamento térmico da fibra de macambira. 
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4.2.2 Ensaio de Tração 

 

Para a obtenção das propriedades mecânicas, a fibra de macambira foi 

submetida ao ensaio de tração na máquina de DMA. A resistência média à tração foi 

de 171,44 MPa, com desvio padrão de 94,1 MPa. O módulo de elasticidade médio 

foi de 9,98 GPa e desvio padrão de 4,86 GPa com área média de 0,0293mm². 

De acordo com Spinacé et. al., (2009), as fibras de sisal e de curauá 

apresentaram resistência à tração de 264 MPa e 509 MPa com desvio padrão de 
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72Mpa e 109Mpa e diâmetros de 235µm e 60μm respectivamente. O mesmo autor 

afirma que a falta de uniformidade no ângulo das microfibrilas, além de outros 

defeitos nas células das fibras vegetais podem influenciar nos resultados dos 

ensaios de tração. Outros autores afirmam que as propriedades das fibras vegetais 

variam consideravelmente e dependem da parte da planta na qual foi retirada, bem 

como a qualidade da planta e localização. Além disso, as propriedades mecânicas 

específicas de resistência à tração das fibras são de grande importância, porque 

estas propriedades podem ser relacionadas com a baixa densidade (BLEDZKI e 

GASSAN, 1999; KALIA et al., 2009; HERRERA-FRANCO & VALADEZ-GONZÁLEZ, 

2005). 

No gráfico 3 representa-se o comportamento mecânico ao longo do ensaio 

para uma determinada amostra, na qual a resistência à tração foi de 144,2Mpa, em 

que a fibra rompeu a uma força de 2,8N, apresentando uma deformação de 3,6%.  

 

Gráfico 3: Comportamento mecânico da fibra de macambira. 
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Após o ensaio de tração as fibras foram submetidas à análise microestutural (figura 

4). Pode-se verificar que a seção transversal da fibra, após rompimento, não 

apresentou características de uniformidade geométrica, ou seja, a fibra de 

macambira, assim como as demais fibras lignocelolósicas não apresentam diâmetro 

totalmente cilíndrico, podendo este ser variável ao longo de seu comprimento. 
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Figura 4: MEV: Micrografia da seção transversal da fibra de macambira. 

 
 

4.3 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DA FIBRA DE MACAMBIRA  

 

A composição química das fibras lignocelulósicas varia ligeiramente de 

acordo com o tipo de fibra, região de cultivo, tipo de solo e condições climáticas 

(LEÃO, 2008, p. 23). A composição química da fibra de macambira permaneceu 

dentro dos padrões para as fibras lignocelulósicas (quadro 1). 

 

Quadro 1:Composição química da fibra de macambira 

Componentes Valor médio (%) 

α-Celulose 58,72 ± 6,82 

Hemicelulose 19,37 ± 5,12 

Lignina 12,62 ± 1,48 

Extrativos 6,27 ± 0,60 

Cinzas 2,69 ± 0,02 

Umidade 8,94 ± 0,15 
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Em geral, para as fibras vegetais o teor de celulose varia entre 60-80%, o teor 

de lignina em torno de 5-20%, enquanto que outras misturas cerca de 20%, exceto 

para algumas espécies, como por exemplo, o algodão, em que o teor de celulose 

pode chegar até 95% (SAHEB, JOG, 1999; IPT, 1988; CHAND et. al., 1987; 

FENGEL, WEGENER, 1989; SJÖSTRÖM, 1993). O percentual de umidade ficou 

próximo aos percentuais de umidade das outras fibras de mesma natureza 

(ERHARDT et. al., 1975). 

 

4.4 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

 

Na análise de FTIR, cuja finalidade foi determinar os grupos funcionais 

constituintes da amostra, pode-se constatar uma mudança na composição química 

do material quando comparadas as diferentes condições de tratamentos térmicos 

dados à fibra de macambira. No gráfico 4, observou-se que a fibra in natura 

apresentou curva na região do comprimento de onda entre 3000 a 4000cm-¹. Para 

as fibras aquecida e carbonizada, respectivamente, notou-se um decréscimo desta 

curva, na qual a absorção nesta região está associada às vibrações de deformação 

axial nos átomos de hidrogênio ligados a oxigênio (-OH-). Verificou-se também um 

surgimento de picos acentuados na região do comprimento de onda entre 1500 a 

2000cm-¹ à medida que a fibra foi sofrendo tratamentos térmicos. A absorção nesta 

região está associada às vibrações de deformação axial de duplas ligações entre 

carbono e oxigênio (C=O) (REOCITIES, 2012). 

Gráfico 4: FTIR da fibra de macambira. 
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5. CONCLUSÕES 
 

As folhas da macambira apresentaram comprimentos entre 1,84 e 3,45 

metros. As fibras por sua vez, teriam um comprimento aproximado aos das folhas, 

quando submetidas à extração, mas por razões técnicas, as folhas foram divididas 

ao meio para facilitar seu processamento, evitando o emaranhamento dentro da 

máquina, o que poderia acarretar na perda de fibras e danos à desfibradeira. 

O estudo sobre o percentual de perda de material dá-se como base para um 

cálculo mais preciso da quantidade de fibras, ou seja, é possível calcular a 

quantidade folhas necessárias para se obter uma determinada quantidade de fibras. 

Para esta fibra, sua superfície rugosa e dotada de microfibrilas em sua 

composição demonstra grande possibilidade para seu uso como reforço em 

compósitos, uma vez que estas imperfeições proporcionam interação eficaz entre 

fibra-matriz, justamente por não apresentar superfície perfeitamente lisa, o que não 

é viável quando o objetivo principal dos materiais compósitos é aumentar a interação 

entre reforço e matriz. 

Outro fator importante observado no estudo da fibra de macambira foi que sua 

seção transversal não é perfeitamente circular e ao longo de todo o seu 

comprimento, este diâmetro é variável. Tal característica afetou de forma direta a 

sua resistência à tração. 

Na análise termogravimétrica detectou-se que a temperatura de degradação 

da fibra de macambira in natura foi 280 ºC.  

Na análise de FTIR, verificou-se a possibilidade dos tratamentos térmicos 

ocasionarem mudanças nas características da fibra, tornando-a seca e áspera. 

Percebeu-se também que houve alterações quanto aos grupos funcionais, uma vez 

que a temperatura pode ter rompido as ligações intermoleculares da fibra.  

Na análise química, a fibra de macambira apresentou resultados coerentes 

com a literatura, onde são referenciados valores equivalentes quanto aos teores dos 

principais constituintes das fibras vegetais.  

Por fim, pode-se concluir que a fibra de macambira destaca-se como mais 

uma alternativa dentre os materiais de fontes renováveis, cabendo o seu uso de 

diversas maneiras e podendo atingir resultados satisfatórios dependendo da sua 

aplicabilidade e finalidade, além de proporcionar o desenvolvimento social e 

econômico de forma sustentável das regiões que possuem este tipo de planta. 
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