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Resumo: A caracterização de fibras não tratadas e tratadas com álcali, de taquara-lixa foi efetuada por determinação de 

composição química (umidade, cinzas, lignina, conteúdo de extrativos) solubilidade em água quente e fria, pH, e índice 

de cristalinidade. Amostras de compósitos de taquara-lixa/ epóxi foram preparadas com 56% (m/m) de fibras longas 

(280 mm) alinhadas e com 54% (m/m) de fibras curtas (25 mm) dispersas e uma amostra na forma de viga-sanduíche 

com três camadas foi moldada, sendo duas camadas externas de compósitos de fibras longas, separadas por uma camada 

mais espessa de compósito de fibras curtas. Caracterizaram-se os compósitos por difratometria de raios-X, absorção de 

água e umidade e ensaios de flexão. Módulos de elasticidade e cisalhamento dos compósitos (15500 e 932 MPa / 6800 e 

1042 MPa), fibras longas e curtas, respectivamente) indicam que os compósitos podem ser utilizados em aplicações 

estruturais, tendo baixas taxas de absorção de água (8,4%) e umidade (2,4-2,8%).  
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Characterization of taquara-lixa (Merostachys skvortzovii Sendulsky) fibers for use in polymer 

composites 
Abstract: Characterization of untreated or alkali-treated “taquara-lixa” (Merostachys skvortzovii Sendulsky ), a  low 

cost Brazilian bamboo fiber, was performed by determining their chemical composition (moisture, ash, lignin and 

extractives contents), solubility in hot or cold water, pH values and crystallinity index. Thermal analysis showed that 

fibers begin to degrade at 250 ºC. Samples of taquara-lixa/epoxy resin composites were prepared with 56% w/w aligned 

long fibers (280 mm) and with 54% (w/w) dispersed short fibers (25 mm) and a sandwich-beam sample shaped in three 

layers was prepared with two outer long fiber composite layers separated by a thicker layer of the short fiber material. 

Composites were characterized by x-ray diffraction patterns, water and moisture absorption and flexural tests. Elasticity 

and shear modulus of composites (15500 MPa and 932 MPa/6800 MPa and 1042 MPa for long and short composites, 

respectively) indicated that these materials can be used for structural applications, with the advantage of low water 

(8.4%) and low moisture (2.4-2.8%) absorption.     
Keywords: composites, bamboo, epoxy, taquara-lixa, sandwich-beam.  

 

Introdução 
Este trabalho foi tema de uma tese do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Ciências dos 

Materiais da Universidade Federal do Paraná [1]. 

Experimental  

Foi utilizada para a fabricação dos compósitos a resina epóxi da marca Araldite GY 251BR 

marca Huntsman com o agente de cura 956-2. A taquara-lixa foi colhida em São Bento do Sul, 

Santa Catarina e a separação das fibras foi feita após o corte de colmos na forma de gravetos de 

dimensões aproximadas de 280 mm de comprimento e 10 mm de largura. Os gravetos da taquara-

lixa ainda verde foram submetidos a dois ciclos de calandragem e foram desfibrados manualmente. 

Uma parte das fibras foi tratada durante 1h com uma solução de NaOH 10% m/m e em seguida as 

fibras foram lavadas e secadas.  

Compósitos contendo 56,6% m/mv de fibras longas (280 mm) ou 54% m/m de fibras curtas 

(25 mm) foram preparados em prensa hidráulica com carga de 5 t. Testes de flexão de três pontos 

foram realizados segundo a norma ASTM D 198 - 2013. O cálculo dos módulos elástico e de 
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cisalhamento foi feito a partir de uma adaptação do método com a aplicação de equação da Teoria 

das Vigas de Timoshenko [1].  

Os testes de absorção de água dos compósitos foram realizados de acordo com a Norma 

ASTM D 570 – 98, utilizando o teste de imersão em água pelo período de 24 horas.   

As medidas para a taquara-lixa e compósitos foram realizadas usando um difratômetro marca 

Shimadzu XRD-7000, na configuração teta-teta, operando com radiação Cobre em 40 kV e 20 mA, 

com monocromador analisador. O índice de cristalinidade da taquara-lixa foi calculado pelo método 

descrito por Segal [2]. Foi utilizado um equipamento TGA – Balança termogravimétrica, fabricado 

por NETZSCH, modelo TG – 209, em uma faixa de temperatura de 20 a 800 ºC em atmosfera de 

nitrogênio, fluxo de 15 ml/min e taxa de aquecimento de 10 ºC/min.Um microscópio óptico marca 

Olympus, modelo SZX7, com uma objetiva DF PLAPO 1 X-4 foi usado para obtenção de 

micrografias de fibras de taquara-lixa tratadas e in natura. A amostragem e preparação do material 

para as análises de composição química utilizou os procedimentos T257-cm02 e a preparação do 

material para as análises químicas utilizou os procedimentos TAPPI T264-cm97. O método 

apresentado para determinação de umidade está descrito na norma TAPPI T550 om-03. O método 

apresentado para determinação de cinzas está descrito na norma TAPPI T211 om02. Os métodos 

descritos para solubilidade tanto em água quente quanto em água fria estão contidos na norma 

TAPPI T207 cm-99. As determinações do pH da taquara-lixa foram realizadas em pHmetro 

segundo a norma TAPPI 252 om-12. Os ensaios de extrativos totais foram realizados segundo as 

normas TAPPI T204 cm-97. A quantidade de lignina ácida insolúvel nas amostras de taquara-lixa 

foi determinada de acordo com a norma TAPPI T222 om-02. O teor de holocelulose, ou celulose 

total (α-celulose + βcelulose + γ-celulose) foi determinado por diferença, ou seja, 100% - % lignina 

- % extrativos totais.   

Resultados e Discussão 

A análise termogravimétrica mostrou que até aproximadamente 250 ⁰C a taquara-lixa não 

tratada é estável termicamente, o que possibilita que o material seja usado também no reforço de 

termoplásticos com temperaturas de processamento relativamente elevadas.  Esse valor é superior 

ao de fibras de resíduos de agave azul do México e de fibras de bananas do Brasil (220⁰C) e iguais 

aos valores de estabilidade térmica do bagaço de cana e da Luffa cilíndrica [3-5]. Em geral as fibras 

vegetais possuem menor estabilidade térmica, na faixa das fibras de retamo liso que após tratamento 

alcalino suportam temperaturas de até 200,53 ºC [6]. A literatura mostra que na faixa entre 250 a 

380 ⁰C ocorre a degradação da hemicelulose e da celulose e na faixa entre 250 a 800 ⁰C ocorre a 

degradação da lignina [3,7].  

A Fig.2 mostra os difratogramas de raio-x de amostras de taquara-lixa in natura e tratada 

com NaOH. A Tabela 1 mostra o índice de cristalinidade de várias fibras vegetais e da taquara-lixa 

tratada com NaOH (60%). A taquara-lixa in natura ou tratada com NaOH apresenta índice de 

cristalinidade similar à da Luffa cilíndrica (bucha vegetal [5]), à da fibra de coco seco [8], à das 

fibras de Aechmea magdalenae (pita, [9]) e maior que das fibras de juta [10], bagaço de cana e de 

folhas de bananeira [4]. As fibras de resíduo de agave azul cozido, oriundas da produção de tequila 

e as fibras de curauá e sisal apresentam índice de cristalinidade maior que o da taquara-lixa 

[3,11,12].  O índice de cristalinidade das fibras de taquara-lixa aumentou ligeiramente com o 

tratamento alcalino devido à degradação de regiões amorfas de cadeias de celulose. Como o 

tratamento alcalino da taquara-lixa teve pouco efeito no aumento do índice de cristalinidade do 

material, pode-se sugerir que o tratamento alcalino que gera muito efluente, não é vantajoso para 

esse objetivo.  
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Figura 2 – Difratogramas de raio-x de amostra de taquara-lixa tratada e não tratada.  

  Nos difratogramas das amostras, tanto para amostra de fibra longa como fibra curta, notou-

se um aumento da intensidade na região de 18 graus em que ocorre a superposição das laterais das 

duas linhas mais intensas. Esta contribuição significativa da intensidade nesta região vem 

exatamente da resina constituinte do compósito. No caso do compósito de fibras curtas, a 

contribuição da resina é maior, uma vez que, notou-se visivelmente a presença de mais espaços 

preenchidos pela resina do que no caso das fibras longas. Este resultado mostra também que 

qualquer estimativa do índice de cristalinidade das fibras no compósito deve ser realizada com a 

fibra fora do compósito, uma vez que a presença da resina mascara os resultados.   

Tabela 1 – Índice de cristalinidade de várias fibras vegetais [3,4,5,8,9,11,12].  

 
Índice de cristalinidade (%)  Material  
59,0                                                   Taquara-lixa in natura  

60,0                                                   Taquara-lixa tratada com  NaOH  

55,0                                  Pita  

50,0                                  Juta  

70,0                                                    Resíduo de Agave azul cozido  

48,0                 Bagaço de cana  

66,3                              Curauá  

39,0               Folhas de banana  

59,0                    Bucha vegetal  

47,8                                                     Fibra de coco seco  

72,2                                  Sisal  

 

A Fig.3 mostra uma imagem de microscopia óptica de fibras de taquara-lixa in natura e 

podem ser observadas fibrilas e pequenos nós, semelhantes aos encontrados na taquara-lixa antes do 

processo de calandragem. Provavelmente, a morfologia dessas fibras contribui com o seu alto 

potencial de reforço devido à possibilidade de entrelaçamento mecânico das fibrilas. O mesmo 

comportamento é observado para a taquara-lixa tratada com NaOH.  

A Tabela 2 apresenta resultados da análise da composição química e características da 

taquara-lixa in natura ou tratada com álcali. Pode ser observado que o tratamento com NaOH reduz 

o teor de umidade e de lignina e a solubilidade em água também diminui. O teor de umidade da 

taquara-lixa não tratada é menor do que a perda de água verificada na análise térmica pois se refere 

apenas a água absorvida do meio ambiente pela fibra e não à água de hidratação. O tratamento 

alcalino extrai parcialmente a lignina das fibras que se tornam também mais alvas e flexíveis. A 
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literatura mostra que o tratamento com NaOH aumenta a área superficial da fibra vegetal que pode 

beneficiar a adesão fibra/matriz de compósitos poliméricos, reduz sua densidade e afeta sua 

resistência mecânica. Dependendo do tempo de contato, da temperatura e da concentração da 

solução de NaOH a fibra vegetal pode ter sua resistência mecânica comprometida em função de 

possíveis quebras de cadeias dos polissacarídeos [5,13]. Seria esperado que o teor de extrativos 

totais fosse reduzido com o tratamento alcalino mas no caso da análise da taquara-lixa, os resultados 

ficaram dentro da margem de erro. Quanto ao pH, as madeiras e os organismos vivos de modo geral 

tendem a apresentar um caráter ácido como forma de proteção aos microrganismos. O pH básico da 

taquara-lixa tratada com NaOH deve ter sido obtido provavelmente em função de uma lavagem 

insuficiente da fibra com água destilada após o tratamento alcalino e pode ter influenciado na 

polimerização da resina epóxi [7,14]. 

 

   
Figura 3 - Micrografias de fibras de taquara-lixa    

  

Tabela 2 – Composição química e características da taquara-lixa in natura ou tratada com NaOH.  

 
Componente (%) ou característica Taquara-lixa in natura Taquara-lixa tratada  
Umidade  5,65 ± 0,10  3,34 ± 0,03  

Solubilidade em água fria  4,41 ± 0,03  1,21 ± 0,01  

Solubilidade em água quente  5,62 ± 0,04  3,57 ± 0,02  

Lignina insolúvel  27,47 ± 1,31  22,32 ± 

0,06  

Cinzas  0,78 ± 0,02  1,35 ± 0,02  

Holocelulose  65,07 ± 1,42  69,83 ± 

0,10  

pH 1h  4,43 ± 0,16  9,36 ± 0,05  

pH 24h  4,53 ± 0,16  9,17 ± 0,05  

Extrativos Totais  6,67 ± 0,10  6,50 ± 0,04  

 

A variação de propriedades mecânicas das fibras vegetais é função também do diâmetro 

variável desses materiais [5,11,15,16]. Em relação ao teor de umidade, as fibras vegetais em geral 

absorvem de 8,5 a 11,7% de água. A Tabela 2 mostra que a taquara-lixa in natura e tratada com 

álcali apresentam teor de umidade de 5,6 e 3,3%, respectivamente. A resistência à ruptura das fibras 

de bambu varia de 391-713 MPa [4], enquanto que o sisal, o curauá e as fibras de coco apresentam 

tensão na ruptura de respectivamente 324,2 ± 173,9 MPa, 87 – 310 Mpa e 50 – 275 MPa [11,13,16]. 

É importante ressaltar que as fibras de curauá e sisal são consideradas fibras vegetais bastante 

resistentes, mas a taquara-lixa tem propriedades ainda superiores sendo além disso, um material 

abundante e de baixo custo. Pode-se atribuir a dificuldade de processamento dos caules da taquara-

lixa não somente ao seu alto teor de lignina mas também, à alta resistência do material. Compósitos 

preparados com 56,6% m/m de fibras longas alinhadas apresentaram módulo de elasticidade de 15,5 
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GPa e módulo de cisalhamento de 932 MPa. Compósitos preparados com 54% m/m de fibras curtas 

aleatórias apresentaram módulo de elasticidade de 6,8 MPa e módulo de cisalhamento de 1042 

MPa. Assim, G ≈ 6,3% E é semelhante à relação para madeiras dicotiledôneas que é de G ≈7% E 

[17] com a vantagem de que a absorção de água foi de 8,41% para os compósitos de fibra longa e 

8,42% para os de fibra curta, respectivamente, enquanto que para as madeiras, a absorção de água é 

maior que 30%. A absorção de umidade dos compósitos preparados com fibras longas foi de 2,4% e 

dos preparados com fibras curtas foi de 2,8%, ou seja, os materiais podem ser usados em estruturas 

tipo viga-sanduíche, onde o recheio de fibras curtas exerce o papel de “separador” das faces de 

pequena espessura preparadas com compósitos de fibras longas, garantido assim, o aparecimento do 

chamado “efeito sanduíche”. Estruturas prismáticas e tipo viga-sanduíche feitas com compósitos 

epóxi/taquara-lixa podem ser usadas em aplicações estruturais. Comparados aos compósitos de 

fibras tratadas, o módulo de elasticidade é 24% menor e o módulo de cisalhamento é 16% menor e 

considerando-se os valores dos coeficientes de segurança utilizados em cálculos estruturais na 

engenharia civil, os ganhos assim obtidos deixam de ser significativos, não justificando, portanto, o 

tratamento alcalino das fibras que gera custos extras e passivos ambientais.  
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