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Resumo - Este trabalho visou promover reações químicas de modificação da estrutura celulósica das fibras de 

bucha natural (Luffa Cylindrica) através de reações com o anidrido maleico (AM), melhorando a transferência 

de tensão da matriz polimérica para a carga de reforço. O tratamento da fibra tem com o agente de acoplamento 

tem como objetivo originar uma superfície da fibra que possa reagir com a resina poliéster, gerando ligações 

primarias entre as fases, substituindo as interações fracas que ocorreria sem o tratamento. A ocorrência das 

modificações químicas das fibras foi verificada por meio do aparecimento das bandas características dos grupos 

ésteres através da espectroscopia de absorção na região do infravermelho. 
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Abstract - This work aims to promote chemical reactions to modify the structure of the cellulose fibers of 

natural loofah (Luffa cylindrica) through reactions with maleic anhydride (MA), improving the transfer of stress 

from the polymer matrix for the reinforcing filler. The treatment of the fiber has the coupling agent is intended to 

lead to the fiber surface that can react with the polyester resin, creating bonds between the primary phases, 

replacing the weak interactions that would occur without treatment. The occurrence of chemical modifications of 

the fibers was verified by the appearance of characteristic bands of ester groups by infrared absorption 

spectroscopy. 
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INTRODUÇÃO 

 

As fibras celulósicas naturais vêm sendo largamente utilizadas na indústria como 

material de engenharia de baixo custo, sendo principalmente aplicada como carga de reforço 

em matrizes poliméricas. Estas fibras têm particular a incompatibilidade química com as 

matrizes poliméricas apolares, devido a seu caráter altamente polar e hidrofílico levando a 

uma baixa interação interfacial com a matriz. Este fato tem como consequência à perda de 

propriedades mecânicas do compósito, já que não há uma transferência efetiva das tensões 

aplicadas para a fibra. No entanto, a fibra pode sofrer reações para melhorar a capacidade de 

adesão, por meio da modificação de sua estrutura química das moléculas de celulose que a 

compõem. Assim, o objetivo do presente trabalho foi promover a modificação química da 

bucha natural (luffa cylindrica), com o tratamento da mesma com anidrido maleico para 

incorporação de instaurações ao longo da sua estrutura. Contudo, uma etapa prévia a reação 

de graftização foi realizada para aumentar a reatividade da fibra celulósica por meio do 

tratamento de mercerização. A efetividade da reação foi verificada com o uso da técnica de 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho.  



 

 

 

METODOLOGIA 

 

As amostras de bucha natural foram adquiridas e submetidas a um tratamento rigoroso 

de limpeza manual que envolveu a retirada das sementes, almas e partes degradadas ou 

atacadas por microorganismos. Em seguida foi realizada a redução granulométrica das fibras 

que consistiu em mergulhar as amostras em um recipiente contendo nitrogênio líquido 

seguido de trituração por queda de massa. As amostras foram secas em estufa à vácuo a 80° C 

por 24 horas. A seguir as amostras foram peneiradas e aquelas que passaram através da 

peneira de 6 mesh foram utilizadas para realização da modificação química. 

A reação de mercerização consistiu na submersão da Luffa Cylindrica em solução 

alcalina de NaOH 10% por 90 minutos a temperatura ambiente, seguida de lavagem da fibra 

em água destilada até pH 7 (o resultado da eliminação do hidróxido foi comprovado por meio 

de testes de pH da água de lavagem) e secagem em estufa [1]. 

Na etapa seguinte foi realizada a graftização da bucha, através de reações de solução de 

anidrido maleico (AM) 4N em xileno sob condições de refluxo por 24 horas, seguido de 

intensa lavagem com água destilada para a retirada do AM que não reagiu [1]. 

Utilizou-se a técnica de espectroscopia de absorção de infravermelho com ATR para 

verificação da ocorrência da reação de modificação da fibra de bucha. Neste caso foi utilizado 

um equipamento Perkin Elmer, modelo 1720, em que se avaliou a absorção de radiação nas 

regiões 4000 a 650 cm-¹. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As reações de mercerização são realizadas comumente em fibras naturais com altos 

teores de celulose com o objetivo de torná-las mais reativas em processos subseqüentes. 

Assim, os hidrogênios das hidroxilas presentes na estrutura da celulose são substituídas por 

átomos de sódio. Além disso, uma parte da lignina e polioses presentes nas fibras são 

retiradas, promovendo a reorientação das cadeias da fibra, melhorando a adesão entre as fases 

e as propriedades mecânicas dos compósitos por elas formados. 

Na graftização o objetivo foi introduzir carbonos insaturados na estrutura das cadeias 

celulósicas. Essas insaturações podem ser utilizadas em reações de cura envolvendo resinas 

poliméricas contendo duplas ligações residuais. Neste caso, o principal efeito poderá ser a 

melhora das propriedades mecânicas do compósito, já que haverá a formação de ligações 

primárias fortes entre a matriz e a carga de reforço.   

A efetividade do tratamento de graftização da fibra natural foi verificada por meio de 

espectrometria de absorção na região do IR, sendo que na faixa do espectro que foi analisada 

encontram-se a banda característica dos carbonos anoméricos da carbonila, relacionada aos 

estiramentos simétricos e assimétricos dos carbonos hemiacetais (1636-1750 cm-¹) e a banda 

de vibração axial da hidroxila (3300-3500 cm-¹). Alterações observadas na grandeza dos 

sinais citados anteriormente permitem verificar a eficiência de reações com, por exemplo, a 

acetilação [2].    

As reações introduziram grupos funcionais reativos na superfície da fibra, que ao 

misturá-la com o polímero ocorre a reação dessas insaturações com os grupos reativos da 

resina, formando agora ligações primárias (fortes), diferentemente do que ocorreria se a fibra 

não estivesse tratada, pois seria interações fracas entre as cadeias, não havendo uma 

transferência efetiva da carga aplicada na matriz para o reforço. 



 

 

 
Figura 1. Espectro da fibra de Luffa Cylindrica sem nenhum tipo de tratamento. 

 
A figura 2 mostra o resultado do tratamento da fibra lignocelulósica, que comparado 

com o espectro da fibra virgem (figura 1), observa-se um aumento significativo da banda 

característica da carbonila de um éster na região de 1720 cm-¹ além de uma significativa 

diminuição da altura do pico na região de 3350 cm-¹ que indica a presença de hidroxilas, nos 

mostrando que a reação de graftização da fibra ocorreu com sucesso, no entanto não houve a 

esterificação completa do grupamento OH, mas a reação parcial já é de estrema importância 

para a diminuição da polaridade da fibra. 

 
 

Figura 2. Espectro da fibra de Luffa Cylindrica após o tratamento de graftização. 



 

 

CONCLUSÕES 

 

Com os resultados obtidos foi observado um aumento significativo dos grupos carbonila 

(região de 1720 cm-¹) e uma diminuição considerável na região de 3350 cm-¹ (região 

característica do grupo hidroxila), revelando assim a ocorrência das reações de graftização, 

tornando a superfície das fibras de bucha natural menos polares, aumentando a 

compatibilidade da mesma com polímeros apolares. Os resultados apresentados indicam que 

há viabilidade no emprego da Luffa Cylindrica na formulação de alguns compósitos de matriz 

polimérica. 
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