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RESUMO 

 

As fibras naturais são materiais de uso crescente em compósitos 

poliméricos; devido a várias propriedades vantajosas, quando comparadas a 

fibras sintéticas: baixo custo, densidade, toxicidade e excelente 

biodegradabilidade. A fibra de licuri é amplamente utilizada na confecção de 

objetos artesanais, com uma grande gama de possibilidades de aplicações. 

Diante disto, caracterizar as propriedades dessa fibra é de grande interesse 

econômico, tecnológico e social. Este trabalho caracterizou as fibras in natura, 

que foram previamente lavadas com água, tratadas com H2SO4 5% ou NaOH 

5%. Foram utilizadas técnicas de FTIR, DSC, TGA e DRX; bem como, análise 

de reatividade da superfície a ácidos e base. Todos os tratamentos utilizados 

alteraram a superfície do licuri, expondo sítios reativos.  Observou-se que o 

hidróxido de sódio modificou significativamente o licuri, como era esperado. 

Estes resultados são muito significativos para a valorização de uma fibra 

natural (licuri), abundante em regiões pobres do país. 
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INTRODUÇÃO 

A palmeira de licuri (Syagrus coronata) é uma das mais abundantes na 

região semi-árida do nordeste brasileiro. Seu potencial já é conhecido e 

explorado, de forma extrativista, na fabricação de objetos artesanais e na dieta 

da população local. Atualmente, novos destinos estão sendo dados aos 

componentes da Syagrus coronata, suas propriedades vem despertando 

interesses socioeconômicos como reforço em matrizes poliméricas (1,2).  

Fibras naturais têm sido cada vez mais utilizadas como reforço ou 

enchimento em matrizes poliméricas, devido ao baixo custo da matéria-prima, 

sua biodegradabilidade e pelas boas propriedades mecânicas conferidas ao 

compósito. (3,4). Tratamentos superficiais são utilizados para promover uma 

melhor adesão interfacial entre a fibra e a matriz (5,6). Tratamento alcalino é 

muito utilizado devido à remoção parcial da hemicelulose e da lignina, 

promovendo um melhor empacotamento das cadeias de celulose, que são 

responsáveis pela cristalinidade da fibra (7). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades térmicas e 

morfológicas da fibra de licuri in natura e tratada visando a obter propriedades 

satisfatórias para confecção de compósitos poliméricos.  

  

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

As fibras de Syagrus coronata foram desfibriladas, lavadas e secas em 

uma estufa à aproximadamente 100ºC por 24 horas. Depois foram imersas em 

uma solução de 5% de hidróxido de sódio e ácido sulfúrico por uma 1 hora a 

temperatura ambiente. Posteriormente, foram lavadas até atingir o pH igual a 

sete e secas por 48 horas. As amostras foram caracterizadas por TGA, DSC, 

FTIR, DRX e MEV. Para verificar a reatividade da superfície das fibras 

realizaram-se testes baseados em volumetria com ácidos e bases. Nestes 

testes, a fibra foi colocada em uma solução ácida ou básica, de concentração 

conhecida; após um dia de contato, uma alíquota da solução foi titulada.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A Figura 1 apresenta as curvas termogravimétricas (TGA/DTG) da fibra 

de licuri onde pode ser observada a perda de água na temperatura 100 °C e a 

degradação da borra que se inicia na temperatura 250 °C com perda de massa 

de 95% até 700°C. A curva DTG, Figura 1(b), apresentou quatro eventos 

distintos com máximos em cerca de 70, 320, 375, 475°C, indicando as etapas 

da degradação térmica dos constituintes da fibra. O primeiro pico é atribuído à 

perda de água presente na borra, o segundo e o terceiro picos são atribuídos a 

degradação da hemicelulose e celulose, respectivamente. Dentre os três 

principais componentes da fibra, a lignina é o de mais difícil decomposição, 

com máximo próximo a 475 °C.  

 

Figura 1. Curvas termogravimétricas da fibra de licuri lavada e tratada.  

 

Ao comparar as curvas termogravimétricas da fibra e licuri in natura e 

tratada com a solução alcalina observa-se o desaparecimento dos eventos 

relacionados à degradação da hemicelulose e lignina, provavelmente houve 

uma remoção parcial da hemicelulose e lignina.  Podendo ser comprovada ao 

observar as curvas de DSC da fibra in natura e tratada, mostrada na Figura 2 

(a), notando-se o desaparecimento do evento exotérmico relacionado à 

degradação da fração de hemicelulose na fibra tratada com solução de 

hidróxido e a diminuição da intensidade do evento na fibra tratada com a 

solução ácida.  E o evento endotérmico presente em todas as curvas das fibras 
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relacionado à degradação da celulose, ou seja, desidratação e da 

despolimerização do componente celulose da fibra. 

   

Figura 2. Curvas de DSC (a) e espectros de FTIR (b) das fibras de licuri lavada 

e tratada. 

A Figura 2 (b) apresenta os espectros de FTIR da fibra de licuri. As 

bandas características são: 3300 cm-1 referente à ligação O-H dos 

polissacarídeos; 1655 cm-1 referente à ligação O-H da água; na região de 1290 

a 1080 cm-¹ referente à ligação C-O-C de estiramento antissimétrico com dois 

ou mais picos da lignina, hemicelulose e celulose; 670 cm-1 referente à ligação 

C-OH fora do plano da celulose (7).   

A Figura 3 apresenta os difratogramas da fibra lavada e tratada.  Sabe-se 

que são constituídas basicamente de lignina, hemicelulose e celulose, sendo 

que a lignina e a hemicelulose são macromoléculas amorfas, e as moléculas de 

celulose são semicristalinas. Apesar das interferências das regiões amorfas da 

celulose, pode-se observar na Figura 2, a presença dos picos referente os 

constituintes da fibra. Sendo o pico na região 2θ= 22° referente a parte 

cristalina da fibra. Ao comparar os difratogramas, a fibra tratada com 5% NaOH 

apresentou maior índice de cristalinidade do que a fibra tratada com 5% H2SO4, 

devido a eficiência do tratamento alcalino em remover parcialmente as 

impurezas, a hemicelulose e lignina, favorecendo para o aumento da 

densidade de empacotamento da celulose. Portanto, pode-se dizer que o 
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aumento do índice de cristalinidade refere-se ao aumento da quantidade de 

celulose ao longo da fibra. 

 

Figura 3. Difratogramas da fibra lavada e tratada. 

De acordo com a literatura (7), as fibras são formadas por um feixe 

composto de células individuais denominadas fibras elementares ou 

microfibrilas, unidas entre si pela lignina e polioses, de maneira a formar 

filamentos contínuos em todo o sentido do comprimento da fibra e 

proporcionando, desta forma, certa rigidez a mesma, ilustrado na Figura 4.  Ao 

comparar as micrografias das fibras tratadas e lavada nota-se uma superfície 

mais limpa para as fibras tratadas, sendo mais nítido para o tratamento 

alcalino, em que se observam menos fragmentos depositados na superfície 

permitindo a visibilidade das células do parênquima largamente distribuídas ao 

longo de toda a fibra. 

 

                     (a)                     (b)                     (c) 

Figura 4. Micrografias eletrônicas de varredura da superfície da fibra de licuri 

em 800x lavada (a), tratada com 5% H2SO4 (b) e 5% NaOH  (c). 
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A Tabela 1 apresenta os resultados dos testes de volumetria realizados 

com fibra in natura e tratada, utilizando-se tanto uma solução ácida quanto 

básica. A fibra in natura e tratada com ácido sulfúrico 5% reduziu 

consideravelmente a concentração da solução de NaOH, mostrando que a fibra 

absorve as hidroxilas da solução. Entretanto, não há diferença significativa 

entre a fibra in natura e tratada com relação à capacidade de absorção da 

hidroxila. Quando a fibra foi submetida a uma solução diluída de HCl, observou-

se aumento da concentração de ácido, indicando que espécies ácidas 

presentes na fibra migram para a solução diluída. Estes resultados sugerem 

que a fibra de licuri apresenta caráter ácido, com uma concentração de 0,002 

mols de espécies ácidas por grama de fibra. Esta observação concorda com o 

resultado experimental que a fibra rapidamente acidificou uma solução 

ligeiramente básica.  

Tab. 1 – Resultados da volumetria: Fibra de licuri in natura e tratada (1 g) 

submetida a uma solução ácida ou básica (50 mL) por 24 horas, apresentado 

como concentração da solução após o tratamento (M = mol/L). 

Fibra submetida à solução de NaOH 0,0954 M 
Fibra 1ª alíquota 2ª alíquota 3ª alíquota Média ± desvio 

tratada com H2SO4 5% 0,0543 0,0552 0,0543 0,0546 ± 0,0004
in natura 0,0534 0,0534 0,0524 0,0531 ± 0,0005

Fibra submetida à solução de HCl 0,0936 M 
tratada com NaOH 5% 0,0954 0,0963 0,0973 0,0963 ± 0,0008

in natura 0,1059 0,1030 0,1040 0,104 ± 0,0012 
 

CONCLUSÃO 

Os resultados da microscopia eletrônica de varredura da fibra mostraram 

que os tratamentos limparam a superfície da fibra de uma grande quantidade 

de impurezas, hemicelulose e lignina, sendo o tratamento alcalino mais 

eficiente do que o ácido. Estudo de neutralização de solução ácido-básica com 

fibra de licuri mostra a mesma apresenta características ácidas. Portanto, a 

fibra de licuri apresentou propriedades térmicas e estruturais satisfatórias, 

mostrando-se adequada para ser utilizada como reforço em compósitos 

poliméricos, assim como em outras aplicações. 
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                                                  TITLE 

TREATMENT AND CHARACTERIZATION OF FIBER LICURI FOR 
SYNTHESIS OF POLYMERIC COMPOSITES 

 

 ABSTRACT 

Natural fibers are materials of increasing use of polymeric composites, due to several 

advantageous properties compared to synthetic fibers: low cost, density, toxicity and 

excellent biodegradability. Licuri fiber is widely used in the manufacture of 

handicrafts, with a wide range of possible applications. Before this, characterize the 

properties of the fiber is of great interest economic, technological and social. This 

study characterized the fibers in nature, which were washed with water, treated with 

5% H2SO4 or 5% NaOH. Techniques were used FTIR, DSC, TGA and XRD, as well 

as analysis of surface reactivity of the acid and base. All treatments altered the 

surface of licuri, exposing reactive sites. It was observed that sodium hydroxide licuri 

changed significantly, as expected. These results are very significant for the recovery 

of a natural fiber (licuri), abundant in poor regions of the country.  

 

Keywords: licuri, acid and alkali treatment, chemical characterizations. 
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