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Resumo: As fibras naturais apresentam um grande potencial para aplicação em compósitos poliméricos. Porém, ao 
invés da produção de insumos para este fim, uma alternativa que também pode minimizar a geração de resíduos sólidos 
é a utilização de rejeitos agroindustriais e pós-consumo para esta finalidade, como os resíduos de fibra de indústrias 
têxteis, as cascas de arroz provenientes do beneficiamento do produto e as coroas de abacaxis. Assim, busca-se neste 
trabalho realizar a caracterização destes três resíduos e avaliar suas propriedades, a fim de direcionar a aplicação dos  
compósitos poliméricos. Neste trabalho foram realizados testes de umidade, densidade, microscopia eletrônica de 
varredura, difração de raios-X e análise termogravimétrica. Os resultados mostram que a utilização de tais resíduos é 
viável tanto do ponto de vista ambiental quanto por suas propriedades adequadas para esta aplicação. 
 
Palavras-chave: resíduo agroindustrial, fibra da coroa do abacaxi, fibra da casca do arroz, fibra têxtil.   
 

Characterization of natural fiber from agro-industrial residues 
Abstract: Natural fibers show great potential for application in polymer composites. However, instead of the 
production of inputs for this purpose, an alternative that can also minimize solid waste generation is the use of agro-
industrial waste for this purpose, such as waste-fiber textiles, rice husks residues and pineapple crowns. In this work the 
characterization of these three residues and evaluate their properties in order to direct the application of polymer 
composites. Was analyzed the moisture, density, scanning electron microscopy, X-ray diffraction and 
thermogravimetric analysis of the fibers. The results show that the use of these wastes is feasible both from an 
environmental standpoint and because its properties suitable for this application. 
 
Keywords: agro-industrial residue, pineapple fiber, Rice husk fiber, waste-fiber textile.  
 

Introdução  

O desenvolvimento de diversos ramos industriais como o automobilístico e o aeronáutico provocou 

um redirecionamento do uso de fibras lignocelulósicas além dos convencionais como o vestuário e 

o artesanato, dentre as quais está sua utilização em materiais compósitos. Isto se deve à menor 

abrasão dos equipamentos de processamento, à sua baixa densidade, baixo coeficiente de expansão 

térmica, resistência à corrosão e à fadiga, possuem alto valor de resistência e módulos específicos e 

seus compósitos apresentarem boa atenuação sonora [1]. Grande parte destas características é 

proveniente da composição deste tipo de fibra: celulose (40-60 %), hemicelulose (20-40 %), lignina 

(10-25 %) [2] e outros compostos em menor quantidade, como as pectinas e outros compostos 

solúveis em água. Essencialmente, a celulose, a lignina e a hemicelulose são responsáveis pelas 

propriedades físicas das fibras lignocelulósicas [3]. Elas apresentam ainda vantagens significativas 
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do ponto de vista ambiental: são biodegradáveis, provenientes de fontes renováveis e ainda 

consomem cerca de 60 % menos energia no processo de produção das fibras, no qual também 

consomem uma quantidade menor de dióxido de carbono, além de apresentarem neutralidade do 

mesmo (ou seja, o dióxido de carbono liberado durante a queima da fibra é igual ou menor à 

quantidade consumida para o seu crescimento). O subproduto da produção da fibra, por sua vez, 

pode ser utilizado como fertilizante orgânico ou para geração de energia através de biomassa [4]. 

Além disso, a utilização das fibras lignocelulósicas oferece novas perspectivas de mercado em 

países de grande atividade agrícola como o Brasil [5]. O país apresenta diversidade e 

disponibilidade de fibras e outros materiais lignocelulósicos que possuem grande potencial para este 

tipo de utilização, sejam por geração direta ou indireta, mas que ainda não o explora totalmente, o 

que traz prejuízos sociais, econômicos e tecnológicos. Deste modo, buscando minimizar tais 

problemas, caracterizou-se neste trabalho três tipos de resíduos agroindustriais e pós-consumo, 

visado sua aplicação sustentável em compósitos poliméricos: resíduos de fibra têxtil, coroa de 

abacaxi e cascas de arroz. A indústria têxtil gera grande quantidade de resíduos que em sua maioria 

são doados e utilizados para a fabricação de cobertores, estopas e outros artefatos, ou são dispostos 

em aterros que contribuem para a poluição ambiental. Como fibra têxtil entendem-se todos os 

materiais que podem ser tecidos ou fiados e no Brasil, e as fibras de algodão representam cerca de 

90% das fibras naturais utilizadas para este fim [6]. Isto se deve ao fato de o algodão não apresentar 

grandes exigências em relação ao clima e ao solo, e os produtos com ele fabricados serem muito 

confortáveis, favoráveis aos países de clima quente, e também ecologicamente corretos, por serem 

biodegradáveis [7]. Desde a década de 1980 o Brasil tem sido o principal exportador de algodão e, 

em 2007, o algodão compreendia cerca 57 % do total da produção de fibras deste ano e com 93 % 

da produção de fibras naturais. Além disso, o Brasil ocupa a 7a posição na produção de tecidos de 

malha, sendo um importante produtor mundial de artigos têxteis [6,8].   

O abacaxi representa a terceira fruta em área colhida no país, do qual cerca de 25 % representam as 

coroas foliáceas, descartadas quando do consumo doméstico ou industrial [9].  

As cascas de arroz são geradas durante o processo de beneficiamento do arroz, o qual é o principal 

alimento de muitas nações como a Índia, o Japão e o Brasil. Segundo dados da Embrapa, O Brasil 

está entre os dez principais produtores mundiais do alimento, com uma produção média de cerca de 

11 milhões de toneladas, dos quais cerca de 20% são representados pelas cascas, que em sua 

maioria são incineradas para produção energética, mas que acabam gerando gases poluentes [10]. 
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Experimental 

Foram usados os resíduos de fibras têxteis de algodão provenientes de indústrias da região de 

Americana, SP; Abacaxis, cultivar Pérola (Ananas comosus) adquiridos em mercados populares 

locais e cascas de arroz foram fornecidas por empresas da região Sul do Brasil. As fibras foram 

caracterizadas através de microscopia eletrônica de varredura (MEV, modelo Jeol JMS-6701F) das 

amostras previamente metalizadas. A densidade foi determinada experimentalmente com o uso de 

picnômetro e aplicada a Eq. 1. 
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O teor de umidade da amostra foi avaliado em triplicata por meio de secagem até obtenção de 

massa constante e usando a Eq. 2.  
 

Teor de umidade (%) = 100
m

mm

i

fi 


, onde i = inicial e f=final                            (2) 

 

A difração de raios-X foi realizada utilizando um difractômetro de raios-X marca Rigaku, modelo 

MiniflexII, com radiação CuKα de comprimento de onda (λ) de 1,541 nm a 30kV e 15 mA. Os 

valores de 2θ foram entre 5 e 40°, com velocidade de 2°/min. A caracterização térmica foi realizada 

através de TGA (TA Analysis, Q500, de 25 a 800 ºC, 10 ºC/min) sob fluxo de argônio. 

 

Resultados e Discussão 

A Fig. 1(a) apresenta a micrografia obtida da fibra de resíduo de indústria têxtil, onde se observa 

uma fibra cilíndrica e sem arestas, cantos e nem porosidades acentuadas, o que pode estar 

relacionado ao tratamento que a fibra passa antes do processo de fiação (mercerização) que tem a 

função de remover a lignina e a fração amorfa, consequentemente como pode ser visto na Fig. 1, a 

fibra têxtil apresenta diâmetro cerca de 10 vezes menor que a fibra de abacaxi. Por outro lado, a 

fibra da coroa do abacaxi (Fig. 1(b)) apresenta estrutura celular aparente, com caráter filamentoso e 

com presença de reentrâncias e saliências. Os tratamentos superficiais podem aumentar a adesão das 

fibras à matriz e proporcionar aumento nas propriedades do compósito com elas fabricado.  
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Figura 1. Espectroscopia eletrônica de Varredura: (a) fibra de resíduo têxtil, barra de escala; 5 µm; (b) fibra 

da coroa do abacaxi, barra de escala 50 µm. 

 

A tabela 1 mostra os valores de densidade e teor de umidade para as fibras estudadas.  
 

Tabela 1. Valores de densidade e teor de umidade para as fibras de rejeitos agroindustriais. 

Fibra Densidade (kg/m³) Teor de umidade (%) 

Abacaxi 1273 18 

Arroz 1405 11 

Têxtil 1492 1,2 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 mostram que as fibras de resíduos têxteis apresentam o menor 

teor de umidade comparado à fibra de abacaxi e de arroz, porém é a que apresenta a maior 

densidade. A Figura 2 mostra os difratogramas de raios-X dos rejeitos agroindustriais. A fibra têxtil 

apresenta picos de difração em 2θ=20,3° e 2θ =12°, que correspondem aos planos (10ī) e (101) da 

celulose II [11], enquanto as demais fibras apresentam picos próximos a 2θ =16°; 22,6° e 34,7°, que 

são característicos da forma cristalina da celulose I, correspondentes respectivamente aos planos 

(002) e (023) ou (004), Fig. 02. Este resultado comprova que a fibra têxtil passa por um processo de 

mercerização o qual converte a celulose I para celulose II. 
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Figura 2. Difratogramas das fibras de rejeitos agroindustriais. 

 

A análise termogravimétrica, Fig. 3, mostra que as fibras de abacaxi, têxtil e de arroz apresentam 

respectivamente o início da perda de massa em 122, 240 e 193°C e resíduos de 20, 10 e 35 %. A 

degradação da celulose na fibra de abacaxi ocorre por volta de 250ºC, sendo que a maior perda de 

massa se dá em 296ºC, onde se tem também a degradação térmica da lignina. Na fibra de casca de 

arroz, em 255ºC inicia-se a degradação da celulose, em 315ºC observa-se o pico de degradação e a 

partir de 350ºC há a liberação de voláteis. A fibra de casca de arroz apresenta grande quantidade de 

sílica e esta seja a razão da grande quantidade de resíduo observado. 
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Figura 3: Curva de: (a) TGA e (b) DTG das fibras de rejeitos agroindustriais.  
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Conclusões  

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que existem diferentes rejeitos agroindustriais com 

características diferentes e apresentando grande potencial de aplicação em compósitos poliméricos. 

Dentre as fibras estudadas a fibra de resíduo têxtil apresenta características interessantes como o 

menor diâmetro e estrutura cristalina da celulose II. Conhecer as características das fibras 

provenientes de rejeitos agroindustriais é importante para direcionar sua aplicação. Além disso, o 

seu uso deve ser incentivado pois, é uma matéria-prima abundante e de baixo custo sendo 

economicamente e ecologicamente viáveis para aplicação em compósitos poliméricos. 
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