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Resumo: O objetivo deste trabalho foi estudar a modificação química das fibras provenientes da palmeira com óxido de 
zircônio com diferentes proporções granulométricas. A modificação das fibras foi avaliada pelas técnicas de 
microscopia eletrônica de varredura, difratometria de Raios X e espectroscopia de infravermelho. E os resultados 
obtidos mostraram que a granulometria da fibra influenciou na modificação. 
Palavras-chave: Fibras da palmeira; Oxido de zircônio; Microscopia eletrônica de varredura; Espectroscopia de 
infravermelho; Difratometria de Raios X. 
 

Palm fibers modified with zirconium oxide 

 
Abstract: The objective of this work was to study the chemical modification of the fibers from palm with zirconium 
oxide in granulometric proportion different. The modification of the fibers by techniques scanning electron microscopy, 
X-ray diffractrometry and infrared spectrophotometer was evaluated. Results showed that particle size of the fiber 
influenced in the modification. 
Keywords: Palm fibers; Zirconium oxide; Scanning electron microscopy; Infrared spectrophotometer; X-Ray 
diffractometry.  
 

Introdução  

Atualmente, as tecnologias requerem materiais com combinação de propriedades que não são 

encontradas nos materiais convencionais. Desta forma, os materiais híbridos (combinação de 

componentes orgânicos e inorgânicos) surgem como uma alternativa para a produção de novos 

materiais multifuncionais, com uma larga faixa de aplicações [1]. Estes materiais orgânico-

inorgânicos são de grande interesse em aplicações comerciais devido às suas propriedades 

mecânicas, ópticas e térmicas, que combinam a estabilidade térmica e química dos materiais 

cerâmicos, com a processabilidade e a flexibilidade dos compostos e polímeros orgânicos [2-4].  

Estes materiais podem ser preparados de três modos: pela incorporação apenas física dos 

constituintes, por meio de ligações químicas entre os componentes e ainda uma terceira classe de 

materiais híbridos, baseada na combinação dos dois tipos de interação. No segundo caso, destacam-

se os híbridos que apresentam ligações covalentes entre o componente orgânico e o inorgânico [5]. 

Neste trabalho será aplicada uma metodologia experimental, no qual o processo de 

revestimento das fibras com óxidos metálicos pode variar dependendo da forma: fibra ou filme [6]. 
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Uma hidrólise cuidadosa leva à formação de uma monocamada do óxido, no qual os metais estão 

presos à superfície. Algumas análises das fibras modificadas fornecem informações sobre a 

eficiência da modificação química. 

Desta forma, neste trabalho foi proposta uma modificação química nas fibras provenientes da 

palmeira com óxido de zircônio a fim de obter um material híbrido. A caracterização das fibras in 

natura e modificadas foi feita por meio das técnicas de Difratometria de Raios X (DRX), 

Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

Experimental 

Obtenção das fibras provenientes da palmeira 

 As fibras provenientes da palmeira real australiana foram cedidas pela Terra Marajó, 

localizada em Barra Mansa – RJ. Primeiramente as fibras foram cortadas, secas em estufa a 60 oC 

em seguida foram peneiradas em uma peneira de 20 e 40 mesh.  

 

Modificação química das fibras  

 O material híbrido orgânico/ inorgânico foi preparado pela dissolução de 2g de oxicloreto de 

zircônio em meio ácido com 100 mL de HCl (0,5 mol.L-1) em um béquer de 500 mL. Em seguida 

adicionou-se 5g de fibras provenientes da palmeira. Posteriormente foi adicionada uma solução de 

NH4OH (1:3) lentamente por meio de uma bureta, sob agitação até pH = 10 para a precipitação do 

ZrO2.nH2O sobre as fibras. Após a precipitação, o sistema foi mantido ligado por 3 horas para 

digestão, para garantir total precipitação do óxido na superfície da fibra.  

 

Caracterização das fibras 

 As técnicas utilizadas para avaliar o efeito da modificação das fibras da palmeira foram 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difratometria de Raios X (DRX) e Espectroscopia de 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), para determinar a morfologia das fibras, bem 

como a estrutura cristalina e as vibrações e estiramentos das ligações efetivas dos materiais. 
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Resultados e Discussão  

 A morfologia das fibras da palmeira in natura apresentou uma superfície lisa, mas porosa 

(Fig. 1) e com formas cilíndricas. 

 
Figura 1. MEV das fibras da palmeira in natura 

  

 No entanto, ao recobrir a superfície das fibras com óxido foi observado uma deposição de 

material, porém esta deposição não ocorreu homogeneamente. A Fig.2 evidencia as fibras 

modificadas com óxido de zircônio.  

 Também foi observado que a granulometria das fibras influenciaram na modificação, pois as 

fibras com maior granulometria apresentaram maior deposição de material inorgânico. Este fato 

pode ser explicado pela área de contato das fibras. Um maior aumento das fibras permitiu visualizar 

uma maior rugosidade após a modificação da fibra, devido à solubilização dos compostos, além de 

facilitar a desagregação do feixe das fibras, aumentando a área de superfície efetiva. A técnica de 

espectroscopia de infravermelho e difratometria de raios X confirmou este resultado.  
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Figura 2. MEV das fibras da palmeira modificadas: 20 mesh (a); 20 mesh (b); 40 mesh (c); 40 mesh (d). 

 

 Analisando-se os espectros de FTIR das fibras in natura e modificadas na Fig. 3 foi 

observado um aumento intenso das absorções na região de 3300 cm-1, referente à banda da hidroxila 

(O-H). Este aumento dos grupos OH percebidos nas fibras modificadas indica que a modificação foi 

efetiva, devido à presença do óxido hidratado. 
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Figura 3. Espectros na região do infravermelho (4000 – 400 cm-1) das fibras da palmeira. 

  

 A análise comparativa dos espectros de FTIR das fibras também mostrou características 

relevantes, quanto à modificação, tais como: aumento das absorções na região de 2885 cm-1, 

referente ao estiramento simétrico da ligação C-H presente em polissacarídeos; e aumento da 

absorção na região de 1732 cm-1, referente ao estiramento da ligação C=O. Comportamento 

semelhante foi observado por Mulinari (2009) ao recobrir a superfície das fibras de celulose 

provenientes do bagaço de cana com óxido de zircônio hidratado [7]. 

 Os resultados obtidos por difratometria de Raios X mostrou também que a granulometria 

influenciou na modificação das fibras. A Fig. 4 evidencia os difratogramas de Raios X das fibras da 

palmeira in natura e modificadas.  

 

 
Figura 4. Difratogramas de Raios X das fibras da palmeira. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
 Fibra in natura
 Fibra mod 20 mesh
 Fibra mod 40 mesh

A
bs

or
bâ

nc
ia

Número de ondas (cm-1)

10 20 30 40 50
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

 Fibra in natura
 Fibra mod 20 mesh
 Fibra mod 40 mesh

In
te

ns
id

ad
e 

(c
ps

)

2 (grau)

965



 

 
 Analisando-se os difratogramas de Raios X das fibras in natura e modificadas observou-se 

que as fibras apresentam características de materiais semicristalinos. No entanto, observou-se que 

ao recobrir as fibras com óxido houve uma diminuição da intensidade dos picos. Comparando-se os 

difratogramas de Raios X das fibras modificadas notou-se que ao aumentar a granulometria das 

fibras houve uma maior deposição do óxido, visto que o óxido de zircônio é amorfo [6]. 

 
Conclusões  

 A modificação química realizada nas fibras da palmeira para obtenção do material híbrido 

foi adequada. As técnicas de Difratometria de Raios-X, Espectroscopia de Infravermelho e 

Microscopia Eletrônica de Varredura confirmaram este dado. No entanto, foi observado que a 

granulometria das fibras influenciou na modificação das mesmas. 
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