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Resumo: Neste trabalho foi estudada a modificação química das fibras de bagaço de cana-de-açúcar por meio de 
sistema anidrido utilizando diferentes quantidades de catalisador. A modificação química das fibras foi avaliada através 
das técnicas de difratometria de Raios X (DRX) e espectroscopia de infravermelho (FTIR). Os resultados revelaram 
que a quantidade de catalisador influenciou na modificação química das fibras.  
Palavras-chave: Fibra de Bagaço de Cana-de-Áçúcar; Esterificação; Difratometria de Raios-X; Espectroscopia de 
Infravermelho. 
 
 

Influence of the Catalyze in the Estherification of the Sugarcane Bagasse Fibers 

 
Abstract: In this work chemical modification of the sugarcane bagasse fibers by anhydride system using amount 
different of catalyze was studied. The chemical modification of the fibers was evaluated by techniques of X-Ray 
Diffractometry (XRD) and Infrared Spectrophotometer (FTIR). Results showed that the amount of catalyze influenced 
in the chemical modification of the fibers. 
Keywords: Sugarcane Bagasse Fibers; Estherification; X-ray diffraction; Infrared Spectroscopy. 
  
 
 

Introdução  

Inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas nos últimos anos, no sentido de melhorar as 

propriedades dos compósitos poliméricos. Os compósitos poliméricos reforçados com fibras 

convencionais (carbono e vidro) geralmente requerem uma alta concentração de carga (20 a 35%) 

para apresentarem melhores propriedades e, geralmente, resultam em materiais mais pesados, o que 

pode representar um problema, por exemplo, em aplicações militares e aeroespaciais [1]. 

O aproveitamento das fibras naturais é uma opção para muitos setores produtivos devido à 

possibilidade de substituição, total ou parcial, dos materiais sintéticos, capazes de diminuir o peso e 

de agregar valor ao produto final [2,3]. 

  O Brasil possui uma grande variedade de fibras naturais com diferentes propriedades físico-

químicas e mecânicas [4,5]. O bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, é aplicado em vários setores 

como calçados, parte interna de automóveis, de aviões, em blocos de madeira para construção civil, 
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na área médica etc. Esta fibra é um material atrativo do ponto de vista econômico e tecnológico 

devido ao baixo custo, à baixa densidade e elevada resistência mecânica [6-8].  

Entretanto, uma limitação ao uso de fibras naturais como reforço em matrizes termorrígidas, 

é a fraca ligação interfacial com o polímero, devido às diferentes características destes materiais 

[9,10]. A região interfacial é responsável pela transferência da solicitação mecânica da matriz para o 

reforço, a adesão inadequada entre as duas fases envolvidas na interface compromete o desempenho 

do compósito. Portanto, a interface deve ser a mais adequada possível para otimizar a combinação 

das propriedades envolvidas [11,12]. 

Desta forma, vários métodos químicos tem sido usados para modificar as fibras de reforço, 

otimizando a interface fibra-matriz [13-18]. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver avaliar a modificação química das fibras 

do bagaço de cana por esterificação utilizando diferentes quantidades de catalisador.  

 

Experimental  

Obtenção das Fibras de Bagaço de Cana-de-Açúcar 

 O bagaço de cana de açúcar utilizado no trabalho foi gentilmente fornecido pela Edras 

Ecossistemas, localizada em Cosmópolis – SP. Primeiramente as fibras foram cortadas em 

tamanhos de aproximadamente 5 cm e moídas em um moinho de facas. Em seguida foram 

peneiradas em uma peneira de 40 mesh.  

 

Modificação Química das Fibras  

A modificação química nas fibras de bagaço de cana foi realizada por meio de sistema 

anidrido. O objetivo desta esterificação foi diminuir a polaridade das fibras, tornando-as mais 

compatíveis com a matriz apolar. Inicialmente 10 g de fibras de bagaço de cana in natura foram 

colocadas em um erlenmeyer de 500 mL, contendo 240 mL de Tolueno P.A., 80 mL de Anidrido 

Acético P. A., 80 mL de Ácido Acético P. A. e Ácido Perclórico P. A. como catalisador. Este 

procedimento foi realizado, variando-se a quantidade de catalisador (0,5 mL a 4 mL). O sistema foi 

mantido sob agitação mecânica por 5 horas. Após esta etapa, o material resultante proveniente da 
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modificação com anidrido acético foi lavado com água destilada até que o resíduo da filtragem 

atingisse pH neutro a fim de remover substâncias solúveis e secas em uma estufa a 105 ºC por 

aproximadamente 24 horas.  

 

Caracterização das fibras in natura e modificadas 

 As técnicas utilizadas para avaliar o efeito da modificação química das fibras de bagaço de 

cana-de-açúcar foram Difratometria de Raios X (DRX) e Espectroscopia de Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR).  

Os difratogramas de Raios X das fibras do bagaço de cana-de-açúcar in natura e 

modificadas foram obtidos para determinar 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 conhecidas, determinando se o material é amorfo ou 

cristalino. Os difratogramas foram obtidos em um difratômetro de Raios X da Shimadzu XDR-

6000, com fonte de radiação CuKα, voltagem de 40 kV, corrente de 40 mA, varredura 0,05 (2θ/ 5s) 

para valores de 2θ entre 10 e 70º.  

Com o propósito de avaliar a modificação química realizada nas fibras e identificar as 

vibrações e estiramentos das ligações efetivas dos materiais foi feita uma análise de espectroscopia 

de infravermelho nas fibras in natura e modificadas com diferentes quantidades de catalisador. As 

análises foram realizadas um espectrofotômetro Spectrun GX Perkin Elmer. 

 

Resultados e Discussão  

A quantidade de catalisador utilizada na reação de modificação química das fibras 

provenientes do bagaço de cana-de-açúcar causou uma mudança na estrutura física das fibras.  

Os difratogramas de Raios X das fibras apresentaram um comportamento semelhante e 

mostraram características de materiais semicristalinos, com picos intensos (Fig. 1). No entanto, foi 

observado um aumento na intensidade dos picos ao modificar as fibras com diferentes quantidades 

de catalisador. Também foi observada uma mudança no índice de cristalinidade das fibras in natura 

e modificadas, os quais foram calculados usando o método empírico de Rodrigues et al. [19]. 
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Figura 1. Difratogramas de Raios X das fibras de bagaço de cana. 

 

A Tabela 1 apresenta os índices de cristalinidade das fibras. 

 

Tabela 1. Índice de cristalinidade das fibras 

Amostras Fibra in 

natura 

Fibra modificada 

(0,5 mL) 

Fibra modificada 

(1,0 mL) 

Fibra modificada 

(2,0 mL) 

Fibra modificada 

(4,0 mL) 

Índice de 

cristalinidade (%) 

54,4 41,8 18,9 13,3 33 

 

A técnica de espectroscopia de infravermelho também confirmou a influência da quantidade 

de catalisador na modificação das fibras. A Fig. 2 evidencia os espectros obtidos das fibras in natura 

e modificadas com diferentes quantidades de catalisador.  

Como as fibras de bagaço de cana in natura foram submetidas à modificação química, os 

espectros de FTIR fornecem evidências de que houve uma mudança nos grupos hidroxila das fibras 

de bagaço de cana in natura e modificada.  

Uma análise comparativa dos espectros de FTIR das fibras mostra características relevantes, 

quanto à modificação, tais como: diminuição das absorções na região de 3300 cm-1, referente ao 

estiramento da hidroxila (O-H) e na região de 2885 cm-1, referente ao estiramento simétrico da 

ligação C-H presente em polissacarídeos; e diminuição da absorção na região de 1732 cm-1, 

referente ao estiramento da ligação C=O presentes em xilanas. 
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Figura 2. Espectros na região do infravermelho (500 – 4000 cm-1) das fibras de bagaço de cana-de-açúcar . 

 

Analisando-se a influência do catalisador na modificação química das fibras, foi observado 

que a quantidade de catalisador causou uma mudança nas bandas, notou-se que ocorreu um 

aumento das absorções na região de 3300 cm-1, referente ao estiramento da hidroxila (O-H); da 

absorção na região de 1732 cm-1, referente ao estiramento da ligação C=O presentes em xilanas e da 

absorção na região de 1162 cm-1, referente ao estiramento assimétrico da ligação C-O-C.  

Desta forma, pode-se afirmar que a diferença na quantidade do catalisador na reação de 

esterificação por meio de sistema anidrido influenciou diretamente na modificação química das 

fibras provenientes do bagaço de cana-de-açúcar. 

 

Conclusões  

A partir dos resultados obtidos conclui-se que a quantidade de catalisador influenciou na 

modificação química das fibras de bagaço de cana-de-açúcar por esterificação com sistema anidrido 

acético. As técnicas de Difratometria de Raios X e Espectroscopia de Infravermelho confirmaram 

este resultado, mostrando uma diferença na intensidade dos picos e uma diminuição na 

hidroficidade das fibras. 
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