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RESUMO 
 

O uso de fibras lignocelulósicas como reforço em materiais poliméricos, em 

substituição às fibras sintéticas, tem se ampliado, pois diversos estudos mostram 

que as mesmas possuem propriedades mecânicas, físicas e químicas comparáveis 

a reforços sintéticos. O caroá (Neoglaziovia variegata) é uma planta da família das 

bromélias (family Bromeliaceae), que ocorre no semi-árido. As fibras, que são 

extraídas de suas folhas, são finas e brilhantes e são usadas pela população para 

confecção de redes, sacolas e barbantes. Este trabalho teve como objetivo 

caracterizar por MEV, DSC, TGA, DRX e densidade, as fibras de caroá in natura e 

tratadas com solução de hidróxido de sódio 5% por 1h à temperatura ambiente. A 

mercerização promoveu a limpeza superficial de impurezas, ceras e remoção parcial 

de hemicelulose e lignina. As análises térmicas mostraram, além dos eventos 

característicos dos principais constituintes (lignina, hemicelulose e celulose), o 

principal evento de decomposição a uma temperatura em torno de 330ºC. 

 

Palavras-chave: fibra de caroá, caracterização, mercerização. 

 
INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, pesquisas buscam novas tecnologias que possibilitem o uso de 

materiais que causem menor impacto ambiental. Sendo assim, a utilização das 

fibras vegetais em substituição às fibras sintéticas, demonstram bons resultados em 

decorrência do caráter ecologicamente correto (1). 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

3174

mailto:joed_salles@hotmail.com


As fibras vegetais oferecem a possibilidade de conferir maior valor agregado ao 

produto final em razão da diminuição de custos de sua fabricação, além de 

sustentabilidade. Outras vantagens em se trabalhar com fibras vegetais referem-se 

ao fato de não serem abrasivas, ou seja; não desgastam os equipamentos e podem 

ser facilmente modificadas por agentes químicos. Como desvantagem, as fibras 

lignocelulósicas são altamente hidrofílicas, característica que se apresenta como um 

dos principais problemas em sua aplicabilidade quando são incorporados em 

polímeros hidrofóbicos (2). 

O caroá, cujo nome científico é Neoglaziovia variegata, pertence à família 

Bromeliaceae. É uma planta típica da caatinga que apresenta alta resistência, fibras 

finas e brilhantes.  No Brasil, o caroá é encontrado em largos trechos do litoral, 

desde o Piauí até a Bahia, e no sertão, desde o Ceará até o Vale do São Francisco. 

As fibras, que são obtidas através de métodos aplicados nas folhas da planta, 

são utilizadas na confecção artesanal de cordas, barbantes e papel. No qual, 

apresentam propriedades mecânicas que indicam boas aplicações em compósitos 

poliméricos (3). 

Esse trabalho teve como objetivo estudar a caracterização da fibra de Caroá  

evidenciando a potencialidade dessa fibra como materiais alternativos e  

competitivos aos tradicionais reportados na literatura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente estudo utilizaram-se fibras de caroá oriundas de Araci, Bahia na 

forma in natura (Fig. 1a) e tratada (Fig. 1b). Para o tratamento alcalino, a fibra foi 

imersa em uma solução de hidróxido de sódio 5% por 1h a temperatura ambiente. 

Posteriormente, foi lavada até a neutralização e seca em estufa a 80 °C por 24h.  

 

  

(a)                              (b) 
 

Fig. 1 - (a) Fibra de caroá in natura; (b) Fibra de caroá tratada. 
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  As fibras de caroá foram caracterizadas por por MEV, DSC, TGA, DRX e 

densidade. A microscopia eletrônica foi realizada utilizando um equipamento da 

Marca JEOL, Modelo JSM-6610. Para análise de DSC foi utilizado um equipamento 

da Marca Seiko, Modelo Exstar DSC- 6220 e as amostras foram analisadas entre 25 

a 550ºC utilizando uma taxa de aquecimento de 20ºC.min-1. A análise 

termogravimétrica  foi realizada em uma termobalança da Marca Shimadzu® e 

Modelo TGA-50 na faixa de temperatura de 25 a 1000ºC, utilizando uma taxa de 

aquecimento de 20ºC/min, sob fluxo de nitrogênio. Os difratogramas das amostras 

foram obtidos num difratômetro de raios X, Marca Shimadzu®, Modelo XRD-6000 e 

com varredura 2θ entre 10 e 80o. A densidade das fibras de caroá foi determinada 

utilizando um picnômetro a gás hélio, Marca Micromeritics®, modelo Accupyc II 

1340. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

As micrografias em duas ampliações diferentes das fibras de caroá in natura e 

tratada com solução de NaOH estão ilustradas na Fig. 2 e 3 respectivamente. 

Observa-se que a fibra de caroá apresenta uma superfície irregular, com um tecido 

ligado à superfície e estrutura fibrilar interna. Observa-se também a presença de 

impurezas e ceras associadas à hemicelulose e lignina presentes na fibra. O 

tratamento alcalino tornou a superfície da fibra mais limpa além de ter promovido a 

retirada dos resíduos (4), que está relacionado à remoção de substâncias que 

influenciam diretamente na hidrofilicidade, como a pectina, polioses e ceras. 

      

(a) 

 

(b) 

Fig. 2 – Micrografias das fibras de caroá in natura, (a) em 200x e (b) em 1000x. 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 3 – Micrografias das fibras de caroá tratadas (a) em 200x e (b) em 1000x. 

 
Ao analisar as curvas de DSC das fibras de caroá ilustrada através da Fig. 4 

observa-se evento relacionado à umidade em torno de 60°C. O evento endotérmico 

grande da celulose conforme relatado na literatura foi observado na faixa entre 300-

400°C, com máximo em 364 e 343 °C, para a amostra CN e CT respectivamente. A 

partir dessa análise foi possível verificar também um único evento relacionado à 

hemicelulose e celulose, sugerindo-se que nestas fibras de caroá encontra-se a 

presença da holocelulose em quantidade.  Para essa análise não foi observado 

evento relacionado à decomposição da lignina que apresenta seu processo de 

decomposição ao longo de todo intervalo de temperatura da análise. Ao comparar as 

curvas de DSC das fibras in natura com as tratadas, observa-se a diminuição do 

evento, podendo está associada à remoção parcial das impurezas e de alguns 

constituintes da fibra como a hemicelulose e lignina, conforme verificado através do 

MEV. 
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Fig. 4 -  Curvas de DSC das fibras de caroá in natura e tratadas. 
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Os resultados da degradação térmica das amostras CN e CT são mostrados na 

Fig. 5a.  Ao analisar a curva termogravimétrica observa-se a perda de água na 

temperatura entre 50–110 °C. A degradação das fibras de caroá in natura e tratadas 

se iniciam a partir de 221°C com perda de massa 95% e 236°C com perda de massa 

a 92% respectivamente.  Com base nesses valores pode-se inferir que o tratamento 

alcalino conferiu um pequeno aumento de estabilidade térmica à fibra de caroá. As 

curvas DTG das amostras são mostradas na Fig. 5b, estas apresentaram quatro 

eventos distintos. O primeiro evento ocorreu com máximo em cerca de 53ºC 

atribuído a perda de umidade. O segundo entre 214 à 371ºC é referente à 

degradação das polioses e celulose que se sobrepõem. A degradação da lignina 

ocorreu entre 408 à 524ºC representada no terceiro evento. O quarto e último evento 

ocorreram a partir de 652°C que pode ser relacionado à formação de coque. 
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Fig. 5 -  Curvas termogravimétricas: (a)  TG; (b) DTG das fibras de caroá in 

natura e tratadas. 

 

Os valores das densidades das fibras de caroá, sumarizados na Tab. 1 são 

menores quando comparado com as fibras sintéticas a exemplo da de vidro 2,55 

g/cm³ e são semelhantes a valores de outras fibras vegetais(5).  Por apresentar baixa 

densidade estas fibras podem conferir a compósitos um menor peso específico o 

que é comprovado pela literatura (6). Comparando-se os valores dessa propriedade 

para a fibra de caroá, verifica-se que houve um pequeno aumento na densidade das 

fibras após o tratamento alcalino. Esse comportamento pode ser atribuído à 

presença de resíduo de sódio presentes na superfície da fibra proveniente do 

tratamento de mercerização empregado. 
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Tab.1. Valores de densidade das amostras. 

 
Amostra ρ(g/cm3) 

CN 1,5057 
CT 1,5254 

 
A Fig. 6 representa as curvas de DRX das amostras. Os difratogramas 

apresentam picos em 2θ=15, 22 e 34° para os dois tipos de fibras estudadas. Os 

picos em 2θ=22° são atribuídos aos planos (002), referente a parte cristalina da fibra, 

e os picos em  2θ=15 e 34° referem-se aos planos (101) e (040) respectivamente, 

que correspondem a região amorfa da fibra.  A Tab. 2 apresenta os valores de índice 

de cristalinidade (Ic) para as fibras de caroá. Com base nesse valor, verificou-se que 

a amostra submetida ao tratamento alcalino apresentou maior valor de Ic, o que 

pode ser atribuído à remoção de lignina e hemicelulose, que são macromoléculas 

amorfas. As moléculas de celulose são orientadas aleatoriamente tendo a tendência 

de formar ligações de hidrogênio intra e intermoleculares aumentando a 

cristalinidade (7). 

 

Tab.2. Valores dos índices de cristalinidade das amostras. 

 

Amostra Ic (%) 

CN 58,93 
CT 65,97 
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Fig. 6 -  Curvas de DRX das fibras de caroá in natura e tratadas. 
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CONCLUSÃO 

 

A mercerização promoveu a limpeza superficial de impurezas, ceras e remoção 

parcial de hemicelulose e lignina confirmada principalmente através das análises de 

MEV, DSC. A análise de TGA evidenciou a degradação dos principais constituintes 

da fibra, sendo que a hemicelulose e celulose apresentaram apenas um evento 

único. Também se verificou que o tratamento alcalino aumentou a estabilidade 

térmica do caroá. Nesse sentido, as fibras de caroá apresentaram boas 

propriedades térmicas, baixa densidade, quando comparadas a materiais 

tradicionais, tornando-se um material competitivo. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem ao CNPq, FAPESB e UFBA. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. LEMOS, A. L.; MARTINS, R. M. Desenvolvimento e caracterização de 

compósitos poliméricos à base de Poli (Ácido lático) e fibras naturais. Polímeros, 

v.24, n.2, p.191, 2014. 

 

2. LOPES, F. F. M.; ARAÚJO, G, T.; NASCIMENTO, J. W.B.; VASCONCELOS, 

R. F.; DANTAS, J. M. E. Avaliação dos efeitos da acetilação nas propriedades das 

fibras de caroá. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.15, n.1, 

p.84, 2011.  

 

3. NÓBREGA, M. M. S. Compósitos de matriz poliéster com fibras de caroá 

Neoglaziovia variegata: caracterização mecânica e sorção de água. 2007, 22p. 

Tese (Doutorado em Engenharia de Processos).  Universidade Federal de Capina 

Grande - UFCG, Paraíba. 

 

4. BESSADOK, A.; LANGEVIN, D.; GOUANVÉ, F.; CHAPPEY, C.; ROUDESLI, 

S.; MARAIS, S. Study of water sorption on modiûed Agave ûbres. Carbohydrate 

Polymers. v.76, p.74–85, 2009. 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

3180



 

5. FAGURY, R. V. G. Avaliação de Fibras Naturais para a Fabricação de 

Compósitos: Açaí, Coco e Juta. 2005. 83p. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Mecânica). Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém. 

 

6. BALZER, P. S. et al. Estudo das Propriedades Mecânicas de um Composto 

de PVC Modificado com Fibras de Bananeira. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 

17, n. 1, p. 1-4, 2007. 

 

7. GASSAN, J.; BLEDZKI, A. K. Alkali treatment of jute fibers: Relationship 

between structure and mechanical properties. Journal of Applied Polymer 

Science, v. 71, n. 4, p. 623-629, 1999. 

 

ABSTRACT 

 

CHARACTERIZATION OF CAROÁ FIBER (Neoglaziovia variegata) 

The use of lignocellulosic fibers as reinforcement in polymeric materials to 

replace synthetic fibers, have been expanded, since several studies show that they 

have comparable mechanical, physical and chemical properties of the synthetic 

reinforcements. The caroá (Neoglaziovia variegata) is a plant in the bromeliad family 

(family Bromeliaceae), that occurs in semi-arid region. The fibers, which are 

extracted from its leaves are thin and bright and are used by people for making nets, 

bags and twine. This study aimed to characterize by SEM, DSC, TGA, XRD and 

density, caroá fibers in natura and treated with a solution of 5% sodium hydroxide for 

1 h at room temperature. The mercerization promoted cleaning of the surface dirt, 

waxes and partial removal of hemicellulose and lignin. The thermal analysis showed 

characteristic events of the main constituents (lignin, hemicellulose and cellulose). 

The main event of decomposition occurs at a temperature around 330 ° C. 

 

Keywords: caroá fiber, characterization, mercerization 
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