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Neste trabalho foi estudado o efeito da modificação química das fibras naturais provenientes da coroa do abacaxi com 
solução de NaOH. Após a modificação as fibras in natura e modificadas foram analisadas por difratometria de Raios-X 
e termogravimetria com o objetivo de avaliar a influência do tratamento químico na superfície e nas propriedades 
térmicas das fibras. Com os resultados obtidos foi possível verificar um aumento de 10,4 % no índice de cristalinidade 
das fibras além do aumento em torno de 4,5 % na temperatura de degradação, o que indica um aumento na estabilidade 
térmica das fibras. 
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Effect of chemical treatment on thermal properties of fibres from pineapple  

 
In this work the effect of the chemical modification of natural fibres from of pineapple fibres with alkaline solution was 
studied. After modification the in nature and modified fibres were analyzed by XRD diffractometry and 
thermogravimetry with objective to evaluate influence chemical treatment in surface and in the thermal properties 
fibres. With the obtained results it was possible to verify an increase of 10.4 % in the crystallinity index of fibres 
beyond the increase around 4.5% in the degradation temperature, what it indicates an increase in the stability thermal of 
the fibres. 
 
Keywords: Pineapple fibres, X-ray diffractometry, thermogravimetry, chemical treatment, thermal stability, chemical 

treatment, alkaline solution. 

 
 

Introdução 

A preocupação com a preservação do meio ambiente tem chamado a atenção de 

pesquisadores e indústrias no desenvolvimento de materiais que reduzam o impacto 

ambiental [1]. Nesse contexto as fibras naturais vêm sendo estudadas como boa alternativa 

na substituição parcial ou total de fibras sintéticas em compósitos poliméricos, pois além de 

apresentarem baixo custo e baixa densidade, são menos tóxicas e abrasivas quando 

comparadas às fibras sintéticas [2-3]. A indústria automobilística tem demonstrado 

interesse na utilização de materiais reforçados com fibras naturais para aplicação em 

componentes de revestimentos internos de veículos, como por exemplo, laterais, teto, 

painel, entre outros [4]. 

Por outro lado, as fibras naturais possuem certas desvantagens devido a algumas de 

suas características como baixa temperatura de processamento, natureza hidrofílica e 

incompatibilidade com termoplásticos mais comuns devido ao seu caráter polar. Entretanto, 
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estudos recentes mostraram que modificações químicas e/ou físicas nas fibras podem 

alterar as características da energia de superfície, melhorando a adesão fibra/matriz, 

favorecendo assim as propriedades mecânicas dos compósitos [5,6].  

O tratamento alcalino, realizado com hidróxido de sódio, ajuda tanto na remoção de 

impurezas como ceras, sais minerais e hemicelulose como também ocasiona uma mudança 

significativa na morfologia das fibras atuando na interface fibra/matriz. E é nessa região em 

que ocorre o contato entre os componentes do compósito e a qual está intimamente ligada a 

propriedade mecânica do compósito, pois se houver adesão inadequada o desempenho do 

compósito será comprometido pelo surgimento de falhas [7-11]. 

O Brasil é um grande produtor de abacaxi, e seu consumo ocorre tanto in natura 

como através de produtos industrializados na forma de suco, geléias, licor, vinagre e 

aguardente, que gera uma grande quantidade de subprodutos comumente utilizados para 

alimentação animal. A coroa do abacaxi por ser um produto descartado, é uma ótima 

alternativa para reforço em compósitos poliméricos. 

Nesse trabalho foi avaliada o efeito do tratamento químico com NaOH nas fibras 

provenientes da coroa do abacaxi, para futura utilização como reforço em compósitos 

poliméricos. 

 
Experimental 

Obtenção e modificação das fibras 

As fibras foram obtidas a partir da coroa do abacaxi (Figura 1) e secas em estufa há 100 ºC 

durante 24 horas.  

 
Figura 1. Fibras da coroa do abacaxi. 

 

Posteriormente essas fibras foram trituradas e peneiradas a uma granulometria de 25 
mesh. 
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Figura 2. Fibras trituradas. 

 

Modificação das fibras 

A modificação na superfície das fibras foi feita através de um tratamento alcalino com 

NaOH, visando aumentar a adesão entre fibra/matriz. As fibras foram misturadas a uma 

solução de NaOH 10% m/v e submetidas a constante agitação a temperatura ambiente pelo 

período de 1 hora, como mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3. Tratamento das Fibras. 

 

Após o tratamento químico as fibras foram filtradas em um filtro a vácuo com água 

deionizada até que a solução resultante da filtração apresentasse pH neutro. Por fim as 

fibras foram secas em estufa à 50 ºC durante 48 horas. 

 

Análise da modificação nas fibras 

Difratometria de Raios-X 

A técnica de difratometria de Raios-X é um método que determina o tipo de estrutura física, 

ou seja, os parâmetros de redes e os espaçamentos interplanares da rede cristalina do 

material, permitindo identificá-lo mediante comparação com estruturas cristalinas já 
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conhecidas, determinando se o material é amorfo ou cristalino. Para obter os difratogramas, 

usou-se um difratômetro de Raios-X da Shimadzu modelo XDR-6000, disponível no 

Departamento de Engenharia de Materiais da EEL/USP, com fonte de radiação CuKα, 

voltagem de 40 kV, corrente de 40 mA, varredura 0,05 ( 2θ/ 5 s) para valores de 2θ entre 

10 e 40º. 

 

Termogravimetria (TGA/DTG) 

Com a termogravimetria é possível avaliar a estabilidade térmica e a temperatura de 

degradação das fibras. As curvas de TGA e DTG indicam a perda de massa do material em 

cada evento térmico, fornecendo informações sobre a natureza e a extensão de degradação 

do material. As amostras foram analisadas em uma termobalança SEIKO (modelo TGA-

50), disponível no Laboratório de Análise Térmica e Reologia do DMT/FEG/UNESP em 

Guaratinguetá, com uma razão de aquecimento de 10 ºC.min-1, em fluxo de nitrogênio no 

intervalo de temperatura de 50 a 600 ºC utilizando aproximadamente 10 mg de cada 

amostra. 

 
Resultados e Discussão 

A eficácia do tratamento realizado nas fibras provenientes da coroa do abacaxi foi avaliada 

com o auxílio da difratometria de Raios-X e da termogravimetria. As curvas 

termogravimétricas das fibras in natura e modificadas podem ser observadas nas Figuras 4 

e 5. 
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Figura 4. Curvas termogravimétricas das fibras da coroa do abacaxi: fibras in natura (AN); fibras modificadas (AM). 
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Analisando as curvas de TGA pode-se verificar que a degradação do material ocorre em 

três estágios. O primeiro, relacionado à perda de água, ocorre até 100ºC. O segundo ocorre 

entre 200 e 300ºC pela degradação térmica do material e o terceiro que ocorre entre 300 e 

580ºC está relacionado à decomposição quase completa do material. 
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Figura 5. Curvas DTG das fibras da coroa do abacaxi: fibras in natura (AN); fibras modificadas (AM). 

 
As curvas DTG da Figura 5 das fibras in natura e modificadas apresentaram perfis 

semelhantes. 

A Tabela 1 mostra a perda de massa em diferentes temperaturas e os picos de 

degradação das fibras in natura e modificadas. 

 

Tabela 1-:Perda de massa e picos de degradação para as fibras provenientes  da coroa do abacaxi in natura e modificadas. 

Perda de Massa (%) Amostras 

100 
o
C 200 

o
C 300 

o
C 400 

o
C 500 

o
C 580 

o
C 

Picos de 

Degradação (
o
C) 

NA 12,4 13,3 31,13 77,25 82,08 83,72 249 
AM 10,02 10,66 28,8 77,37 82,56 83,94 261 

 

 

Analisando a Tabela 1 pode ser observado que o pico de degradação das fibras 

modificadas se desloca para temperaturas ligeiramente superiores às fibras in natura, com 

um aumento de 4,5%. A perda de massa confirma desse dado, pois nessa faixa de 

temperatura as fibras modificadas apresentaram menor perda de massa quando comparada 

às fibras in natura. Dessa forma, pode-se afirmar que o tratamento realizado nas fibras 

melhorou a estabilidade térmica das fibras. 

Os resultados da análise de difratometria de Raios-X podem ser observados na Figura 

6. 
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Figura 6. Difratogramas de Raios-X das fibras in natura e modificadas provenientes da coroa do abacaxi. 

 

 
Ao analisar os difratogramas correspondentes as fibras provenientes da coroa do 

abacaxi in natura, observa-se picos de difração (2θ) em 17,2º e 21,8º.Valores semelhantes 

foram encontrados para os picos de difração das fibras modificadas (16,2º e 21,8º). Há 

também uma variação significativa na intensidade dos picos com a modificação das fibras. 

As fibras de abacaxi in natura possuem menor intensidade dos picos quando comparadas as 

fibras modificadas, o que nos permite calcular o índice de cristalinidade através da equação 

1 pelo método empírico de Segal et. al [12]. 

 

100
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)()002(
×

−
=

I

II
I
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c        (1) 

 
na qual:  

Ic → índice de cristalinidade em porcentagem; 

I002 → pico de intensidade de difração que representa o material cristalino perto de  2θ = 

220; 

Iam → pico de intensidade de difração que representa o material amorfo perto de 2θ = 170. 

 

Os dados da Tabela 2 mostram que houve uma variação no índice de cristalinidade 

das fibras. Após a modificação das fibras in natura houve um aumento de 10,4% no índice 

de cristalinidade. Isso ocorre devido a aumento no grau de empacotamento das cadeias de 

celulose pelo inchaço das fibras, proporcionado pelo tratamento alcalino [7]. 
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Tabela 2- Índice de cristalinidade das fibras provenientes da coroa do abacaxi. 

Material I(002) I(am) Ic (%) 

Fibras de Abacaxi in natura 913,9 659,4 27,8 
Fibras de Abacaxi modificadas 1133,6 781,69 31,04 

 

Dessa forma pode-se afirmar que o tratamento influenciou na cristalinidade e 

estabilidade térmica das fibras provenientes da coroa do abacaxi. 

 
Conclusões 

Após as análises de difratometria de Raios-X e da termogravimetria, foi comprovado que o 

tratamento alcalino realizado nas fibras provenientes da coroa do abacaxi foi eficiente. A 

técnica de termogravimetria mostrou que o tratamento proporcionou um aumento de 4,5% 

na temperatura de degradação das fibras quando comparado às fibras in natura. E a técnica 

de difratometria de Raios-X indicou um aumento de 10,4% no índice de cristalinidade das 

fibras. 
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