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RESUMO 

O processamento de celulose em moinho de bolas de porcelana 

produz um pô no qual se detecta a presença de radicais li

vres, por Ressonância Paramagnetica Eletrônica. O espectro 

obtido e complexo e pode ser decomposto em pelo menos dois 

sinais: uma linha instavel, eliminada apôs alguns dias de 

exposição ao ar, e outra estavel, que decai lentamente por 

aquecimento a 400-500 0 C, e desaparece a 900 0 C. A moagem s! 

multânea de celulose com amido, acrilamida, azul de dextra 

na e sacarose produz celulose quimicamente modificada. Por 

exemplo, no caso da acrilamida, dosagem pelo metodo ~eldahl 

revela a presença de ate 0,65 % de nitrogênio no material 

obtido apôs lavagens exaustivas. A celulose mOlda na pre

sença de varios reagentes foi submetida a ensaios de hidrõ 

lise e em alguns casos, mostrou-se significativamente mais 

suscetlvel ao ataque enzimatico do que a celulose simples-

mente mOlda. Os resultados deste trabalho mostram que a 

conversão enzimatica de celulose em açucares redutores e 

senslvel a uma pequena modificação no pre-tratamento meca

noqulmico. 



ABSTRACT 

Cellulose processing on porcelain ball mill produce a powder 

in which one can detect free radicals by means of Electronic 

Paramagnetic Ressonance. The spectrum attained is complex 

and it may be decomposed in at least two signals: an unsta

ble line that is eliminated after some days of exposition te 

air and another stable line, which slowly decays due to hea

ting at 400-500 0 C and disapears at 900 0 C. Cellulose simulta

neously milled with starch, acrylamide, dextran blue and sa~ 

charose produce chemically modified cellulose. For instance, 

when using acrylamide one can detect, by means of the Kjel

dhal method, the existence of nitrogen up to 0.65 % in the 

material obtained after exhaustive washings. In some cases 

cellulose milled with several reactants seemed to be signi

ficantly more susceptible to the enzymatic attack during hl 

drolysis than cellulose milled without any reactant. The 

results of this work show that the enzymatic conversion of 

cellulose into reducible sugars is sensible to a little 

change in the mechano-chemical pre-treatment. 
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1. INTRODUÇAO 

1.1 Aspectos Gerais* 

A transformação da celulose em álcool e 

problema que, a partir do agravamento da crise energética 

mundial, passou a assumir importância crescente. Dai o gra~ 

de volume de trabalhos dedicados ã matéria na ultima década. 

Calcula-se que anualmente as plantas pr~ 

duzam 100 bilhões de toneladas de celulose, principal comp~ 

nente de suas paredes celulares. A reciclagem de uma soma 

tão impressionante de material é facilitada por alguns mi-

croorganismos, dotados de enzimas capazes de hidrolisar o p~ 

lissacarideo. E este processo hidrolitico enzimático que p~ 

derá dar ã celulose um caráter estratégico como fonte de e-

nergia. 

A conversão enzimática oferece vantagens 

sobre os outros processos alternativos. Assim, a queima de 

residuos celulõsicos pode prover energia térmica, mas essa 

energia deve ser usada no local de produção. As enzimas pe! 

mitem a transformação de celulose em combustiveis liquidos, 

mais fáceis de estocar e transportar. 

A celulose pode ser hidrolisada por áci-

dos, mas são necessários equipamentos caros, ã prova de CO! 

rosão; além disso, os ácidos são capazes de reagir com imp~ 

rezas do meio, dando origem a produtos secundários não dese 

*a partir de JURASEK & BROWN (1979); GHOSE & GHOSH (1978); 
SKINNER (1975) e LIPINSKY (1979). 
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javeis. Aproximadamente 30 % dos açucares produzidos sao de

compostos. As enzimas são altamente especificas e agem sob 

condições moderadas. 

O interesse comercial na hidrõlise da ce 

lulose incentivou a procura de metodos mais eficazes de con 

versão. O que existe disponivel no mercado como materia pr~ 

ma de interesse para o processo nao e, obviamente, celulose 

pura. Residuos agricolas e industriais incluem varios tipos 

de contaminantes, entre os quais substâncias que podem ini

bir as enzimas. A materia prima tipica para o processamento 

da celulose e o complexo lignina-hemicelulose-celulose. A 

hidrõlise enzimatica desse complexo se processa lentamente 

devido a fatores estericos. Varios pre-tratamentos podem ser 

requeridos para reduzir tamanho de particula e separar os 

constituintes do complexo. Todas essas operações têm por ob 

jetivo transformar a materia prima relativamente inerte em 

um substrato celulolitico ou, em outras palavras, aumentan 

a velo~idade e a exten~ão da hidnõli~e enzimâti~a. 

Dois pre-tratamentos, o processo Purdue 

(LADISCH, LADISCH & TSAO, 1978) e o processo Iotech (MARCHE~ 

SAULT & St-PIERRE, 1978), têm sido considerados os melhores 

na preparação do material lignocelulõsico para a hidrõlise. 

Os metodos utilizados pelo grupo de Pu r-

due exploram a dissolução da celulose (cadoxen, tartarato 

ferrico e acido sulfurico/metanol). O custo da recuperação 

do solvente e um fator crucial para que o processo seja via 

vel do ponto de vista econômico. 
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o processo Iotech emprega despressuriza

çao explosiva: antes da explosão, a biomassa é submetida a 

um pré-tratamento especifico com vapor, que encharca as re

giões intercristalinas da celulose. Quando a pressão é dimi 

nuida de forma brusca, o complexo lignina-hemicelulose-cel~ 

lose literalmente explode. A celulose obtida não perdeu a 

cristalinidade, mas tem uma enorme area superficial quando 

comparada com o material de partida. O processo é promissor 

porque é efetivo e de baixo consumo energetico. 

A cominuição convencional (especialmente 

em moinho vibratório e de dois rolos) aumenta a suscetibil~ 

dade da celulose a reagentes hidroliticos. Existe concordâ~ 

cia que e um pre-tratamento excelente, porem de custo proi

bitivo (LIPINSKY, 1979). A eficacia e costumeiramente asso

ciada ã quebra de cristalinidade, separação de lignina e au 

mento da area superficial. 

A moagem de celulose e vista pela maio

ria dos trabalhos tecnológicos como uma operação unitaria, 

e o mecanismo da ação mecânica tem sido tratado de maneira 

superficial. Em laboratório, a moagem e usada na preparaçao 

de celulose amorfa para estudos de estrutura fina (raio-X e 

espectroscopia de infravermelho). 

1 . 1 . 1 O s i s tem a c e 1 u 1 a s e (a p a r t i r de K U L P, 1 97 5. ; MA N O E L S 

& REESE, 1964 e WOOD & Mc CRAE, 1979) 

Preparações enzimaticas, livres de célu

las e capazes de solubilizar celulose natural contêm três 
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tipos de enzimas: 

(a) Cl , um fator necessário para a quebra de celulose alta

mente cristalina: embora haja concordância em que Cl e 

essencial, hã serias controversias sobre seu modo de a-

çao; 

(b) B-glucanases, que são de dois tipos, a exo-B-l,4 e a en 

do-B-l,4-glucanases. A exoenzima remove sucessivas uni-

dades de glicose, efetuando inversão de configuração no 

carbono anomerico. A endoenzima quebra as cadeias de ce 

lulose aleatoriamente. A atividade das B-glucanases e 

tambem referida como atividade Cx' Cx pode agir isolad~ 

mente, solubilizand~ derivados da celulose (carboxime

tilcelulose, hidroxietilcelulose), e celulose que tenha 

sido modificada por moagem ou inchamento em ãlcali ou a 

cido concentrado, mas e incapaz de atacar a região cris 

talina; 

(c) B-glucosidases, que mostram maior afinidade com os subs 

tratos de baixo peso molecular. 

A quebra enzimãtica da celulose natural 

pode ser assim representada (MANDELS & REESE (1964)): 

Celulose Celulose Celobiose Glicose 

1 
reativa i I 

C1 I Cx B-glucosidase 

? hidrolítica hidro1itica 
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1.2 Aspectos Relevantes de Estrutura Fina 

1.2.1 Celulose (a partir de ELLEFSEN & T0NNESEN (1971) E 

HOWSMON & SISSON (1954)) 

Celulose seca tem uma composição qUlmica 

que corresponde ã f6rmula emplrica (C6 H10 05]n' onde n e c 

grau de polimerização (GP). 

A expressão (C12H200l0)n' onde n ~ G; ir 

troduz a endocadeia de anidrocelobiose como sendo a unidade 

e~t~utu~al das moléculas de celulose. A maior parte da celu

lose natural das paredes secundãrias das plantas possui urr 

grau de polimerização alto e uniforme, calculado em torno de 

14000. ° maior comprime~to da molécula do mon6mero (anidro-
o 

glicose) é 5-A. Então, o valor do comprimento de uma cadeia 
o 

estendida é 70000 A, ou quase 0,01 mm. 

A micrografia eletr6nica de celulose natu 

ral de diversas fontes indica a presença de fibrilas elemen

tares de 3nm de diâmetro, como unidade estrutural bãsica. Es 

sas se agrupam em fibrilas maiores, de secção transversal va 

riando de 100 a 200 nm, que por sua vez se reunem para for

mar a unidade morfo16gica maior, a fibra. 

A celulose ocorre na natureza quase sem-

pre em forma de fibras, embora sua natureza fibrosa nem sem-

pre seja 6bvia. Uma vez que as fibras não são soluveis nos 

solventes comuns e se decompõem ao invés de fundir com o a-

quecimento, elas não são prontamente convertidas em outras 

formas nas quais a resistência ã tração inerente da celulose 

possa ser mantida. No entanto, foram desenvolvidos processos 
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industriais baseados na conversão química da celulose a pro

dutos soluveis, a partir dos quais ela e regenerada em novas 

formas. 

Quando a celulose e tratada com hidróxido 

de sódio e dissulfeto de carbono, há formação de xantato de 

celulose, uma dispersão coloidal amarela que recebe o nome 

de vi~~o~e. Se a viscose e forçada atraves de pequenos orifí 

cios (fiação têxtil) para um banho ácido, a celulose e rege

nerada como filamentos de ~ayon vi~~o~ e ; se hou,ver extrusão 

atraves de uma fenda, a folha de celulose recebe o nome de 

celofane. 

Em 1851, John Mercer patenteou o processo 

de transformar celulose natural em hidrato de celulose atra

ves de inchamento intracristalino das fibras e remoção do a

gente intumescedor à temperatura ambiente (mercerização). A 

importância industrial do processo foi aumentada pela aplic~ 

ção de força tensora (puxamento) às fibras; isto evita o en

colhimento e aumenta o brilho e a resistência das mesmas. 

1.2.1.1 Estrutura de fibra 

A condição de fibras, segundo MARK (1954) 

e dada pela facilidade com que uma cadeia polimerica se aju~ 

ta lateralmente a um arranjo cristalino. 

Grupos fortemente polares ou com capacid~ 

de para formar pontes de hidrogênio, se regularmente distri

buídos ao longo das macromoleculas, possibilitam a formação 

de domínios com ordenação lateral. Esse efeito será tanto 

mais pronunciado quanto mais próximos estiverem os grupos e 
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quanto maior a perfeição do encaixe entre eles. Substituin~ 

tes volumosos não polares, distribuidos assimetricamente, di 

ficultam o estabelecimento de pontes de hidrogênio e promo-

vem assimetria. 

Macromoleculas de cadeias rigidas e infl~ 

xiveis cristalizam com mais facilidade que as com elevado 

grau de flexibilidade interna. A celulose mostra uma partic~ 

lar tendência para a cristalização devido ã relativa rigidez 

das cadeias glicosidicas e ã capacidade de formar pontes de 

hidrogênio de seus grupos hidroxila (três por unidades de a-

nidroglicose) Figura 1.1. 

~
H r 

HO '. ':1H,o~ 
HO , ~O 

CH20H : 
L. 

, 
, ~CH20H ''Cf! o 

CH20H J
n 

. OH OH 

Figura 1 . 1 - Diagrama da mol e cula de celulose, mostrando a 

conformação cadeira das unidades de glicose e a 

posição equatorial dos grupos hidroxila.(SEGAL 

(1971)). 

As cadeias estão unidas em vários graus 

de ordenação lateral, variando de um perfeito empacotamento 

geometrico a uma distribuição aleatória. Uma determinada mo

lecula pode passar por regiões de diversos graus de ordens 

ao longo de seu cumprimento. 

"C on~~denando a po~~ção dom~nan~e que a ~~ 

lulo~ e po~~u~ ~omo alto polZmeno de planta~ man~nha~ e ten

ne~~ne~, pane~e lÔ9~~O a~n~bu~n e~~e óa~o ã pnopn~edade ~ne-
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~ente da~ ~adeia~ de ~e~em ~apaze~ de ~e o~ganiza~ em uma va 

~i e dad e de ~i~tema~ e~t~utu~ai~. A ~apa~idade de 6o~ma~ uma 

e~t~utu~a va~iada que não ê ab~olutamente p e~6eita do ponto 

de vi~ta de um ~~i~tal ê p~ovav elment e a p~in~ipal ~a z ao pe-

la qual a ~adeia de ~elulo~e ~ati~6az tão bem a ~ondição de 

unidade e~t~utu~al da~ planta~. S e a ~elulo~e 6o~~e um alto 

pollme~o ~om p~e 6e~ên~ia pa~a a pe~6 eita ~~i~talização, -nao 

te~ia a 6lexibilidade ne ~ e~~ â~ia pa~a ~e a~~anja~ em e~t~utu 

~a~ útei J.J (6ib~iiaJ.J e 6ib~aJ.J )".(ELLEFSEN & T0NNESEN (1971)). 

A cela unitãria geralmente adotada para a 

celulose natural e postulada por MEYER & MISCH (1939)(Figura 

1 . 2 ) . 

.« 
(') 

Ô 
r-

" .o 

y-
~~ 

","'" c.. 

I /1=84° 

.1 

ve' 1 Y" , 
I 

I 

l 1 
~ a=8,35Á ~ 

l , 

Figura 1.2 - Unidade da cela de celulose I.(MEYER & MISCH 

(1939)) 

A forma chata dos aneis de anidroglicose 

e a distribuição espacial dos grupos de hidroxila favorecem 

a formação de fitas triplamente anisotrõpicas no que diz 

respeito às forças de ligação envolvidas. 
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o espectro de infravermelho obtido por ra 

diações plano-polarizadas dão informações valiosas no que 

diz respeito as ligações hidrogênio. A partir da polarização 

das bandas na região de estiramento OH, LIANG E MARCHESSAULT 

(1959) propuseram um sistema de ligações hidrogênio para a 

estrutura cristalina da celulose I (Figura 1.3). 

~:/ 
~ 

~ 
~ 

Figura 1.3 - Pontes de hidrogênio e arranjo das moleculas de 

celulose na celulose natural.(LIANG E MARCHES-

SAULT (1959)) 

A região cristalina pode ser descrita co

mo aquela onde prevalece a ordem}e as distâncias entre mole

culas vizinhas são governadas por leis estritas. Por outro 

lado, a região amorfa não pode ser definida pela total ausên 

cia de geometria; nã o há conexão entre celulose amorfa obti 

da por e xemplo, por moagem e as regiões amorfas das fibras 

não tratadas. Tais regi ões não e xi stem como uma fase distin-

ta em um determinado volume, mas podem ser consideradas como 

contendo todos os graus de empacotamento intermediãrio entre 

o estado llquido e o cristalino. 
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1.2.1.2 Polimorfismo (SEGAL, 1971; HOWSMON & 

SISSON, 1954) 

Hã quatro modificações cristalinas I, 11, 

111 e IV, nas quais os planos dos aneis de anidroglicose ocu 

pam diferentes posições. Apenas duas ocorrem na natureza: ce 

lulose I (celulose natural), na maioria das fibras, e celul~ 

se 11 (hidrato de celulose), na alga marinha Hal~Qy~t~~. As 

outras formas são obtidas a partir de iitermediãrios qulmi

coso 

A transformação de um retlculo em outro e 

um fenômeno interessante, embora nenhuma propriedade tecnolo 

gica importante possa ser atribulda a diferenças nas formas 

cristalinas. Foram feitas diversas constatações experirile.!). 

tais para mostrar que existe correlação entre propriedades 

,flsicas e grau de cristalinidade, sem levar em conta se se 

trata da forma I ou 11. 

A dissolução e reprecipitação de celulose 

e acompanhada de grandes variações nos parâmetros estrutu-

rais, como absorção de umidade, inchamento, densidade e di

fração de raios-X. Qualquer aumento na reatividade ou acessi 

bilidade pode ser relacionada com redução no tamanho dos cris 

talitos e aumento das ãreas amorfas que acompanham 

transformações. 

essas 

1.2.2 Inchamento em Agua, Corneificação* e compostos de 

Inclusão (WARWICKER, 1971; HOWSMON & SISSON, 1954; 

SEGAL,1971) 

Sólidos polimericos incham , ao ser embebi-

* : d o i n g 1 ê s 11 h o r n i f i c a t i o n II • 
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dos em um liquido, sem perder sua aparente homogeneidade; a 

coesao diminui e os sólidos se tornam mais flex;veis. L;-

quidos e vapores causam inchamento quando são misciveis com 

o sólido; esta miscibilidade e aumentada pela capacidade de 

formar pontes de hidrogênio com o polimero. A extensão do fe 

nômeno e ditada pelas forças de ligação entre as cadeias. 

A ãgua incha a celulose, e hã poucas duvl 

das de que o inchamento seja totalmente intercristalino; e 

muito difícil quebrar a densa rede de ligações hidrogênio das 

regiões cristalinas. A influência da ordenação lateral das 

fibras se faz sentir na magnitude do inchamento; assim, a a

rea da seção transversal de fibras regeneradas aumenta de 55 

a 70 % por adição de ãgua, enquanto que o aumento da ãrea de 

fibras naturais e de 20 a 30 %. 

A ãgua , afeta a morfologia da celulose em 

nível de estrutura fina, tornando os grupos hidroxila mais 

acessíveis a reagentes. 

Na prãtica industrial e bem conhecido que, 

para preservar a reatividade, celulose deve ser mantida um;- , 

da. 

Condições drãsticas de secagem acarretam 

um colapso da estrutura, forçando a saida de toda a ãgua do 

interior das fibrilas. Hã formação de ligações cruzadas na 

região amorfa, entre as cadeias de celulose. Essas ligações 

são mais difíceis de quebrar por um reagente do que as liga

çoes celulose-H 20-celulose. 

Celulose excessivamente seca tem um aspe~ 
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to semelhante ao de queratina de unha ou chifre, daI chamar-

-se o processo de corneificação. (A secagem a ar não e condi 

çao para que o fenômeno ocorra). 

Quando e necessãrio se obter celulose rea 

tiva, livre de agua, esta e removida por outros solventes. Se 

a partir daI a fibra for seca, e formada celulose inclusa, 

que contem uma certa quantidade do solvente preso dentro da 

estrutura. Mesmo secando a celulose acima do ponto de ebuli

ção do lIquido aprisionado, não ocorre a liberação do mesmo. 

No en~an~o, ele pode ~e~ ex~~aldo po~ ~eumede~imen~o ~om -a-

gua. 

Os compostos de inclusão são semelhantes 

a clatratos, mas não hã qualquer estequiometria (ou ligação 

qUImica) com a estrutura da celulose na qual eles estão embe 

bidos. 

A inclusão causa ativação da celulose,po~ 

que as moleculas presas separam as cadeias, impedindo a for

mação de novas pontes e mantem as moleculas de celulose em 

uma condição mais acessIvel a reagentes. 

1.2.3 Celulose Amorfa (T0NNESEN & ELLEFSEN, 1971) 

Celulose amorfa pode ser preparada a par-

tir do estado sólido atraves de moagem vibratória, ação de 

ZnC1 2 e eter, evaporação de am~nia de am~nia-celulose, e a 

partir de soluções, por precipitação. Em todos os casos a de 

sordenação reticular e conseguida pela quebra de pontes de 

hidrogênio. 

Na celulose amorfa obtida mecanicamente e 
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por evaporaçao de amônia de amônia-celulose, a estrutura mi

crofibrilar não e perdida. A nlvel molecular, o retlculo so

fre danos mais por deslocamento de grupos de ãtomos, não ha

vendo a ocorrência de grandes movimentos de translação (HESS 

KIESSIG & GUNDERMANN, 1941). Uma desordem rotacional e conse 

guida por deslocamento dos aneis de anidroglicose, sem que o 

comprimento global dos segmentos de cadeia mais extensos se-

ja alterado (Figura 1.4). Então, um padrão de raio-X difuso, 

semelhante ao de estado llquido pode ser obtido com pouca 

perda de paralelismo entre as cadeias. 

10,3 Á 10,3À 

Figura 1.4 - Desenho feito a partir de uma fotomontagem de 

T0NNESEN & ELLEFSEN (1971); o modelo mostra a 

rotação maxima de 90 0
, entre os sucessivos pla

nos dos aneis de anidroglicose. 

A celulose amorfa obtida por precipitação 

de soluções foi chamada, por T0NNESEN & ELLEFSEN (1971), de 

amorfa "idealizada". A estrutura que existe em solução ., nao 

deve ser drasticamente alterada pela transição ao estado a-

morfo. Se o solvente for eliminado em passos sucessivos, sem 

a aplicação de forças externas, presume-se que ocorra uma O! 

denação mlnima intercadeias durante a precipitação. No entan 

to, ja em solução existe um limite quanto ã existência de 

uma estrutura completamente desordenada. Os segmentos de ca-
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deia devem ser estabilizados por algum tipo de formação irre 

gular de pontes de hidrogênio in t ramoleculares . 

Então, mesmo a celu l ose amorfa "idealiza

da" possui um estado de ordem parcial ditado por certo endi 

reitamento das cadeias. A cont r ação de volume que ocorre qua~ 

do a celulose e precipitada permite supor o aparecimento de 

cadeias com dobras agudas, ao l ado de cadeias alinhadas; mas 

a existência dessas dobras, que pode ocorrer no estado amor

fo, ainda não foi experimentalmente verificada. 

r possivel que exista uma diferença quan-

titativa, dificil de estabelecer, entre a estrutura amorfa 

obtida por moagem ou amônia-celulose e a amorfa "idealizada" 

(precipitação de soluções). A diferença seria relativa ao nu 

mero de dobras e ã extensão do alinhamento das cadeias. 

Foi visto que o estado amorfo pode ser in 

troduzido por tratamentos que permitam um desordenamento ro

tacional, sem muita alteração no paralelismo das cadeias. Uma 

forte evidência experimental que confirma essa hipôtese e a 

facilidade com que ocorre recristalização por simples adição 

de água. 

1.2.4 Recristalização 

r bem conhecido que a água (liquida ou v~ 

por) provoca recristalização de celulose amorfa (HESS, KIESSIG 

& GUNDERMANN, 1941) . 

Os detalhes da r e cristalização são ainda 

pouco conhecidos. Ad mite-se que a água oferece mobilidade às 

cadeias (plast i fi cação), de modo a haver uma "escolha" da con 
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formação termodinamicamente mais favorável. A extensão da re 

cristalização depende de quanto o tratamento permite que for 

ças intermoleculares sejam acionadas. 

A capacidade da água para formar pontes 

de hidrog~nio parece exercer um papel fundamental. O fato de 

uma serie de alcoois alifáticos (C l a C5 ) não promover a re

cristalização de celulose amorfa e uma evid~ncia experimen

tal que confirma essa hipótese (WADEHRA & MANLEY, 1965). 

O tipo de reticulo reconstituido (I, 11 

ou IV), depende das condições de moagem e recristalização. 

Se a celulose e moida por pouco tempo, o 

padrão difratometrico obtido e o da celulose I. A formação 

de hidrato de celulose exige uma completa quebra da rede, po~ 

que os residuos de cristais de celulose I agem como uma for

ma de memória, governando a recristalização; são n~cleos efe 

tivos, embora existam em quantidade tão pequena que não po

dem ser detectados por raio - X. Há mais do que uma ordenação 

lateral, um processo sequencial e cooperativo de alinhamento 

de segmentos a partir dos n~cleos (zippering up) (HOWSMON & 

MARCHESSAULT, 1959). 

Cadeias livres podem ser obtidas atraves 

de intermediários quimicos ou por moagem intensa; a cristali 

zação dessas cadeias na presença de água "in vitro" 

rápida e invariavelmente ã celulose 11. 

conduz 

A partir desse fato, a recristalização das 

cadeias livres nas celulas de organismos vivos, ricas em a- I 

gua, passou a ser vista como improvãvel. A formação do reti-
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culo de celulose natural foi atribuldo a um sistema enzimãti 

co especlfico ou ã sfntese direta nas celulas (RANBY, 1952). 

Celulose 11 e a organização reticular de 

menor entalpia. HOWSMON & MARCHESSAULT (1959), descobriram 

que celulose amorfa se recristaliza lentamente em 95 % de umi 

dade relativa com a reconstituição do padrão de celulose na

tural, e consideram o fato como sendo mui t o significativo (e , 

ate o presente, a unica condição posslvel para se obter celu 

lose Ia partir de cadeias livres). 

CAULFIELD & STEFFES (1969), mostraram que 

a recristalização estã associada ã absorção de umidade, enão 

ã subsequente remoção de ãgua por secagem. 

o quadro I resume os dados existentes na 

literatura sobre o tipo de retlculo reconstituldo, a exten-

sao e a velocidade de recristalização de celulose natural. 

1.2.4.1 Recristalização e hidrõlise (ãcida e enzi 

mãtica) 

Quando a celulose e submetida ã hidrõlise 

ãcida hã, logo de inlcio, um acentuado aumento na nitidez das 

linhas de interferência de r aio-X. Esse efeito pode ser ex-

plicado como sendo decorrente de um ataque preferencial ã re 

gião amorfa, mais suscetlvel. Porem, a melhor definição de 

raio-X e conseguida com muito pouca perda de peso da celulo-

se, o que favorece a ideia de que a ruptura de ligação na re 

gião amorfa aumenta a mobilidade da cadeia, permitindo que 

ela se organize de forma regular (McBURNEY, 1954). No caso 

da hidrõlise esse efeito recebe o nome de cristalização, mas 
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Quadro I - Recristalização de Celulose Natural 

I 
I 

Umi dade Rel ati va adição em águal 
65% 75% 90% 95% 100% I 

I Celulose natural Após 30 dias Após 4 dias uma semana Após 48 h, cristaliza co-I 
completamente amorfa muito pouca nunhum in- de exposi- cel. 11 ' (1) mo cel. 11 (1)1 
obtida por: recristali- dl~io d~ re- ção- ce- Aces. medi~a (2)(3)(4) I 

_ 6 h de moa gem vi- z~ç~o~ aces- crlstallza- lulose I por_ t ~o ca 1- cristaliza co-I 
b t-' (1) sl bllldade çao por me- (3) sotopl ca H/T 1 11 em i 

ra orla medida por didas de variou de A9 ~o ~e " 1 

- saponificação de tria- troca iso- raio-X para 79%. mln () I 

cetato de celulose em tópica H/T (1) A r~crista~2 a 40 0 C, passa I 
meio aquoso (2) (2) zaçao t erml- de O a 42,3% i 

. - . na em 4 h. de cristalini-I 
- mOlnho rotatorlo , Celo II (2) dade (1) i 

400 horas (3) i 

Celulose natural parcial Celulose I Celulose I Celulose 1* Celulose I a 25 0C, celu- i 

mente decristalizada - varia de varia de varia de varia de lose I (3) 
15 . d . 22 para 30% 22 para 37% 22 para 44% 22 para 45% a 400 C, a cri s. 

b t_m~n (~)moagem Vl- (1) (1) (1) (1) talinidade va-=. 
ra orla ria de 23 para 

- moinho rotatório 55% (1) celu-
192 horas (3) lose I (4) 

* O indice aumenta rapidamente no inicio da recristalização, e continua a aumentar ate 200 horas. 
Os autores criticam o resultado como medida cinetica, devido ã lenta difusão de umidade na pastilha que 
permaneceu no interior do goniômetro. 

(1) CAULFIELD & STEFFES (1969); (2) WADEHRA & MANLEY (1965); (3) HOWSMON & MARCHESSAULT (1959); (4) HESS, 
KIESSING & GUNDERMANN (1941). 

'--------------------------------------------- ---- - ----- - -----
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como foi visto, o mesmo conceito tem sido usado para expli

car o que ocorre quando celulose amorfa e exposta ã umidade. 

HOWSMON & MARCHESSAULT (1959) verificaram que ãcido clorídri 

co 5N e um pouco mais eficiente do que ãgua para recristali

zar polpa moida. 

E possível que a celulose recristalize 

tambem durante a hidrôlise enzimática, mas e difícil avaliar 

em que extensão (CAULFIELD & ~OORE, 1974). 

1.2.5 Aspectos Estruturais e Hidrôlise Enzimática 

A estrutura fina da celulose influi dras

ticamente na velocidade e extensão da hidrôlise enzimática. 

E possível listar uma serie de aspectos morfolôgicos releva~ 

tes como porosidade, capilaridade, área superficial específj 

ca, cristalinidade, grau de polimerização e capacidade de in 

char. 

A preocupação em relacionar causas estru

turais a efeitos cineticos e muito recente (RYU, LEE, TASSI

NARI & MACY, 1982). A dificuldade de se conhecer a importân

cia relativa de cada fator reside em parte no fato de que e 

praticamente impossível modificar cada um isoladamente. O e

feito da morfologia a nível molecular pode ser comparado ao 

impedimento esterico nas moleculas mais simples da química 

orgânica (SEGAL, 1971). 

CAULFIELD & MOORE (1974) estudaram a in

fluência da cristalinidade da celulose moída (moinho vibra

tôrio) na velocidade e extensão da hidrôlise enzimática. Uma 

vez que a hidrôlise e feita em meio líquido, não foi usado o 
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indice de cristalinidade do material seco e sim o de um con-

trole após contato com a umidade pelo mesmo periodo de tempo 

e sob as mesmas condições das especies digeridas (48 horas dE 

incubação a 40 0 C; celulase comercial não fracionada). 

Eles concluem que a relação entre o cara

ter amorfo e a digestibilidade parece não ser causal . Com o 

aumento do tempo de moagem, a acessibilidade enzimãtica da 

fração cristalina e "aumentada em maior extensão do que a 'da 

fração amorfa, ate quase alcançarem o mesmo valor. Tabela 1. 

1. 

Tabela 1.1 - Tndice de cristalinidade e extensão da digestão. 

(CAULFIELD & MOORE (1974)). 

IC da ce- IC no con IC no re- Perda de Digestão relati 
moagem lulose trole sem siduo após peso na va do componen-= 

vibratória seca digestão digestão digestão te cristalino 
em relação ao 

(%J (%) (%) (%) amorfo (%) 

O 75 75,8 79,7 24,5 0,54 

5 min 39 68,4 75,7 35,3 0,57 

10 min 33 66,0 72,6 40,5 0,67 
15 min 23 55,0 63,0 46 ,7 0,69 

30 min 27 36,0 46,3 55 ,7 0,69 

6 horas O 42,3* 43,0* 61 ,4 0,98 

* Celulose I I 

FAN, LEE & BEARDMORE (1980) preocuparam-

se com pelo menos dois aspectos estruturais da celulose moi-

da (moinho de bolas): ãrea superficial especifica e cristali 

nidade . No que diz respeito â cristalinidade, houve concor-

dância com o trabalho de CAULFIELD & MODRE (1974). O'ZndlQe 
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d~ ~~i~~atinidad~ va~ia mui~ o pou~o du~an~~ a hid~ôti~~ ~ a~ 

6~aç~~~ ~~i~~alina ~ amo~6a ~ao hid~oli~ada~ ~m ~odo~ o~ ~~

~~gio~ da ~~açao. 

A ârea superficial especifica foi medida 

pela técnica de adsorção de nitrogênio em amostras secas, a 

partir de âgua e de solventes apolares. O histõrico da fibra 

tem uma influência notãvel na ãrea superficial: fibras das 

quais foi retirada toda a ãgua perdem quase por completo a 

estrutura capilar (corneificação) e a ãrea total varia de 

0,5 a 1,0 m2/g. Se a mesma fibra ê reidratada, a ãrea po~e 

chegar a 200 m2/g (STAMM, 1952). 

A técnica de secagem com solventes apola

res foi desenvolvida por ASSAF, HAAS & PURVES (1944), para a 

obtenção de dados que refletissem melhor a estrutura origi

nal da fibra encharcada em ãgua. 

Com as medidas da área superficial especl 

fica de celulose mOlda, FAN, LEE & BEARDMORE (1980) estariam 

preenchendo uma lacuna no conhecimento de fatores estrutu

rais que afetam a hidrõlise enzimãtica. No entanto, eles fi

zeram uma adaptação insatisfatória da complexa técnica des

crita por MERCHANT (1958). A recomendação de se extrair toda 

a agua não foi seguida; valores de 55 m2/g (MERCHANT, 1958) 

e 3,30 m2/g (FAN, LEE & BEARDMORE, 1980) foram encontrados 

para a mesma polpa sulfite. Após a moagem, os valores da a

rea superficial são ainda menores, e oscilam em torno de 1,5 

m2/g. 

E posslvel que ocorra uma diminuição na 
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area superficial da celulose mOlda, se for pensado que os p~ 

ros e capilares das fibras são destruldos, havendo a forma

ção de agregados mais densamente empacotados. FAN, LEE & 

BEARDMORE (1980) concluem que, da forma como foi medido, nao 

hã qualquer correlação entre a ãrea superficial especlfica e 

a velocidade e extensão de hidrõ1ise. MARCHESSAULT (1978) s~ 

gere que o fator de maior importância e a capacidade de in

chamento da estrutura da celulose. 

\. 
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1.3 Mecanoquimica 

1.3.1 Mecanoquimica da Celulose (CASALE & PORTER, 1979) 

o efeito primãrio da ação de uma força me 

cânica em macromoleculas e a quebra de ligação quimica. 

Estã bem estabelecido que ocorre clivagem 

em polimeros viscoelãsticos, durante a mastigação, moagem l ê 
; 

extrusão, em fibras, por cominuição e moagem e em sol~çõ~s 

polimerica s por irradiação ultrasônica, agitação a alta ve

locidade seguida de extrusão, ciclos de congelamento edes-

congelamento e descarg as eletricas de alta voltagem. 

A quebra da macromolecula e provavelmente 

possivel pela localização de energia me cânica em um ponto es 
, -

pecifico da cadeia, o que conduz ao aparecimento de forças 

que superam a força de ligação covalente (CERESA, 1962). 

1.3.1.1 Mecanismo 

A ação mecanoquimica durante a moagem vi

bratõria da celulose foi descrita pela primeira vez por 

STEURER & HESS (1944). 

A exclusão de um mecanismo oxidativo para 

a quebra da cadeia foi possivel devido a pequena variação no 

teor de grupos carboxila; tambem a espectroscopia de : infra

vermelho não mostrou bandas de absorção para o C=O do grupo 

carboxila (5,75 ~ )(FORZIATI , STONE, ROWEN & APPEL, 1950; 

GROHN, 195 8 ). 

A hidrõlise foi afastada como mecanismo 

porque a velocidade com que a quebra ocorre independe da tem 
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peratura entre O e 90 0 C, e as reações hidro1iticas apresen

tam coeficiente de temperatura elevado (HESS, STEURER & FROMM 

1941). 

A explicação mais aceita é que a clivagem 

é causada estritamente por energia mecânica (CERESA, 1962; SI 

MIONESCU & VASILIU-OPREA, 1968; BUTYAGIN, 1963; McBURNEY,1954 

STEURER & HESS, 1944; HOWSMON & MARCHESSAULT, 1959) . 

As energias requeridas para quebrar as li 

gaçoes c-c e c-o são da mesma ordem de grandeza (80~90 kcall 

Imol). ASSARSSON, LINDBERG & THEANDER (1959), através da anI 

lise dos ãlcoois obtidos por redução, hidrolise e cromatogr~ 

fia dos produtos de moagem, mostraram que ambas as ligações 

sao clivadas. As medidas (semiquantitativas) sugerem que a 

ligação Cl-O e mais fácil de quebrar que as ligações C-C. 

A ação mecânica pode ocorrer com formação 

de ions, radicais livres ou uma mistura dos dois. A energia 

requerida para cisão heterolitica é maior que para a homoli

tica, e não hã, ate o momento, comprovação experimental da 

existência de macroions formados mecanicamente. 

A moagem de celulose em presença de acep

tores radicalares (NO, 12 , O2 ) mostrou conclusivamente que a 

quebra se dã com formação de radicais livres .. Esses acepto

res dificultam a reação de recombinação, ligando-se aos ter

minais de cadeia e causando um aumento na velocidade de dep~ 

limerização. 

A ligação de NO ã celulose foi comprovada 

por espectroscopia de infravermelho, atraves da banda carac-
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o nitrog~nio foi dosado pe-

lo m~todo Kjeldahl (SIMIONESCU & VASILIU- OPREA, 1968). 011 

(1964) quantificou a incorporação de 1131 durante a moagem, 

efetuada em tetracloreto de car bono e c ic lohexano como age~ 

tes dispersantes. 

Outra demonstração indireta do carãter ra 

dicalar da quebra mec~nica ~ a possibilidade de efetuar rea

ções de interpolimerização. SIMIONESCU & VASILIU-OPREA (1968), 

moeram carboximetil celulose e c loreto de polivinila, e os 

produtos de moagem foram analisados por solubilização dife

rencial e atrav~s do apare c imento de novas bandas nos espec

tros de infravermelho. Eles descrevem o processo como sendo 

muito intrincado devido âs vãrias estruturas que podem sur

gir por ação reciproca dos macroradicais dos homopolimeros 

com os diversos grupos substituintes. 

A comprova çã o direta da formação de radi

cais livres durante a ação mec~nica sobre celulose ~ feita 

com medidas de ressonância paramagn~tic a do el~tron (item 1. 

4.2 desta dissertação). 

A presença de macroions não pod e ser veri 

ficada com a mesma facilidade, mas a formulação de um meca

nismo heterolitico ocorrendo em paralelo (ao homolitico) não 

pode ser descartada. 

1.3.1.2 Extensão e Velocidade da Ação Mecãnica 

Existe um grau de polimerização médio mi

nimo que ê alcançado ap6s moagem prolongada (STEURER & HESS, 

1944; GROHN, 1958). 
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Esse limite independe da estrutura fina 

do material de partida: ê o mesmo para celuloses tão diver

sas do ponto de vista morfo16gico, quanto algodão, polpa de 

madeira, fibra mercerizada e vis cose. Independe tambêm da 

presença de aceptores, o que serviu a OTT (1964) como prova 

de que tais aceptores não promovem qualquer tipo de degrada

ção secundãria. 

A extensão da quebra varia com o tipo de 

moinho, amplitude vibratória, densidade e peso das esferas. 

GROHN (1958) comentou a necessidade de estudos sistemãticos 

sobre a influ~ncia de fatores mec~nicos na moagem de celulo

se. 

STEURER & HES S (1944) deram muita ~nfase 

ao grau de polimer i zação limite, como sendo o menor pe daço 

posslvel de quebra. No entanto, medidas de viscosidade ava

liam o grau de polimerização media, e não pode ser exclulda 

a hip6tese de, com prolongada moagem, chegar-se ate o monôme 

ro. 

Pouca atenção tem sido dada para o signi

ficado da fração soluvel em ãgua de celulose mOlda. Ap6s qu~ 

tro dias de moagem e posslve1 solubilizar 0,5 % do p6 (ASSAR~ 

SON, LINDBERG & THEANDER, 1959)(moinho de ãgata). Ap6s 6 ho

ras de moagem vibrat6ria, CAULFIELD & MOORE (1974) solubi1i

zaram 2% da celulose; 300 horas foram suficientes para GROHN 

(1958) dissolver um terço do material (moinho vibrat6rio) . 

Na tabela 1.2 encon t ram-se valores de so

lubilidade de oligossacarldeos (T0NNESEN & ELLEFSEN, 1971). 
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Tabela 1.2 - Solubilidade de oligossacarfdeos (T0NNESEN & 

ELLEFSEN, 1971). 

Oligossacarfdeos gramas por 100 9 de solução (a) 
-+--_._-------_ .. 

f) -D-glicose 50,8 

Celobiose 13 ,3 

Celotriose 1 1 , 7 

Celotetrose 7 ,5 

Celopentose 0,59 

Celohexose '" 1 ,O(b) 

Celoheptose - 1 , O 

( a ) valores a 25 0 C 

( b ) valores em ãgua quente 

Oligossacarfdeos superiores podem ser co~ 

siderados, para fins prãticos, como tendo solubilidade nula. 

E razoãvel imaginar que a celulose dissolvida contenha peda-

ços de quebra muito inferiores ao grau de polimerização limi 

te. 

ASSARSON, LINDBERG & THEANDER (1959) red~ 

ziram a fração solubilizada com boroidreto e por cromatogra-

fia de papel foi possfvel evidenciar a presença de glucitol, 

celobitol e ãlcoois de oligossacarfdeos superiores, ao lado 

de glucitõis com 3, 4 e 5 âtomos de carbono. E possivelque 

o grau de polimerização limite tenha o significado de um e

quilibrio dinâmico entre quebra e recombinação de cadeia. 

A velocidade da ação mecânica ~ drastica-

mente influenciada pela estrutura fina da celulose. A moagem 

da celulose quimicamen t e pura, em aus~ncia de veiculo dis-
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persante, possibilita uma classificação baseada apenas na 

plasticidade inerente a cada ordenação lateral. 

Regiões amorfas são deformãveis (plãsti

cas), e a energia mecânica pode ser deslocalizada de modo a 

permitir que movim ent o de ~ad eia substitua a qu e bha de ~a

deia. A região cristalina pode ser definida como uma unidade 

de volume contendo um grupo de moleculas que se comportam co 

mo um bloco frente ã aplicação de uma força externa. 

Uma fibra com elevido grau de ordem, como 

o algodão, sofre ação mecânica a uma velocidade catorze ve

zes superior ã viscose, na primeira hora de moagem vibratõ

ri a. ( a parti r dos dados de SIM I O N E S C U & V A S I L I U - O P R E A, 1969 ) . 

LEOPOLD & MOULIK (1968) encontraram acentuada diferença 'na 

cinetica de quebra da cadeia das polpas Kraft e sulfite de 

mesma origem. Informações sobre a estrutura fina das polpas 

foram obtidas por difração de raio-X, absorção de umidade e 

hidrõlise ãcida. A polpa Kraft contem cristalitos menores ma! 

em maior numero, que atuam como ligações cruzadas ao longo 

da estrutura, restringindo os movimentos das cadeias. Como 

consequência, essa polpa degrada duas vezes mais depressa 

que a sulfite. 

1.3.1.3 Efeito da ãgua 

A agua plasticiza a ação mecânica, quer 

esteja presente como umidade .residual ou liquido dispersante 

as tabelas 1.3 e 1.4 mostram que o efeito e maior no segundo 

caso. 
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Tabela 1.3 - Efeito da umidade residual sobre a ação mecâni-

ca 

- _ .. _-- ----- ---

tratamento, grau de polimerização 

tipo de material a seco em agua 
e umidade 1------------,-------------~--_._--

inicial f i na 1 inicial final 

polpa acondicionada a 
58% UR; 150 h de moa- 1200 528 1205 710 
gem rotaci ona 1 (1) 

junco, 4 h de moagem 
vibratória; 3,78% de 776 326 776 392 
umidade (2) 

( 1 ) HOWSMON & MARCHESSAULT (1959) 

( 2 ) SIMIONESCU & VASILIU-OPREA (1968) 
-- -- -

Tabela 1.4 - Efeito da ãgua sobre a ação mecânica 

____ o --
grau de polimerização 

tratamento, - --

tipo de material a seco em agua 
'----_._-----_._--- ._---_. 

e umidade inicial final inicial f i na 1 
-- -

polpa Kraft deligni-
ficada; la h de moa- 1520 128 1520 1160 
gem vibratória (1) 

----
polpa sulfite deligni-
ficada; 10 h de moagem 1600 200 1600 1280 
vibratória (1) 

-
algodão; 23 h de bati- - - 3000 1380 mento (2) 

.. 

( 1 ) LEOPOLD & MOULIK (1968) 

( 2 ) WIJNMAN ( 1 954 ) 
__ o _ .. ------

Se a moagem ~ feita em 1Tquido dispersan-
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te, a natureza da interação do llquido com a celulose e o fa 

tor principal que ira determinar a ve l ocidade de quebra das 

macromoleculas. Assim, a ação mecânica em presença de benze-

no e vinte vezes maior que em agua (LEOPOLD & FUJII, 1965). 

o efeito plasticizante implica que a ener 

gia mecânica seja dissipada na forma de movimento de cadeia. 

r esperado que esse movimento repercuta para os crista1itos 

com a consequente quebra de, no mlnimo, suas superflcies 

(CAULFIELD & STEFFES, 1969). No entanto, a ~hi~ta~inidad~ da 

~~~u~o~~ moZda ~m água a~t~ha-~ ~ muito pou~o, m~~mo apo~ 50 

hOha~ d ~ moag~m (LEOPOLD & MOULIK, 1968). 

As forças envolvidas no batimento, aprox! 

madamente aquelas da moagem vibratória, são suficientes para 

causar contusão, amaciamento e fibrilação da celulose, e 

deveriam ser suficientes para promover decristalização. WIJM 

NAM (1954) mostrou que hã uma redução no tamanho medio dos 

cristalitos quando o algodão e submetido a batimento em agua, 

sem uma correspondente redução na cristalinidade total. r 
posslvel que a ocorrência de dano no retlculo seja seguida 

por recristalização (CAULFIELD & STEFFES, 1969). 

A presença de umidade residual não impede 

a obtenção de celulose amorfa por moagem. Ao contrârio, HOWS 

MON & MARCHESSAULT (1959) verificaram que a velocidade de 

quebra da rede e acelerada se a polpa for previamente equil! 

brada em atmosfera de umidade relativa igual a 58%. A expli-

cação baseia-se no fato que a moagem implica na criação de 

novas superflcies, e a interface vapor-sólido tem energia 
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mais baixa que a interface s61 ido-ar . 

1.3.1.4 Efeito da Porcelana 

A extensão da quebra de cadeia independe 

da temperatura de moagem entre O e 30°C; o fa to serviu como 

justificativa para a exclusâo de um mecanismo hidrolTtico (1 
tem l.3.1.1 desta dissertação). 

No entanto, o aumento da temperatura oca-

siona uma queda ace ntuada na viscosidade da celulose molda. 

HESS, STEURER & FROMM (1942 ) preocuparam-se em corrigir os 

resultados para o desprendimento de porcelana, que aumenta ã 

temperaturas crescentes . A correção foi feita a partir dos 

dados do grãfico 1.5, que mostra a variação da viscosidade 

com a porcentagem de p6 de porcelana adicionada. 
1 ,5 

<li 1 ,0 
-c;, 
~.:J 

• -----o 

Vl 

o 
u 
Vl 

:> 0,5 

I I I I 
10 20 30 40 

porcelana (%) 

Figura 1.5 - Variação da viscosidade da celulose com a por-

centagem de porcelana (8 horas de moagem vibra-

t6ria a 20 oC)(HESS, STEURER E FROMM (1942)). 

A tabela 1.5 apresenta os resultados de 

HESS, STEURER & FROMM (1942). Os autores concluem que a de-
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pendência da temperatura ê muito pequena e o aumento na velo 

cidade de quebra deve ser relacionado ao pó de porcelana des 

prendido por moagem vibratória. 

Tabela 1.5 - Variação da viscosidade com a temperatura (HESS, 

STEURER & FROMM, 1942). 

temperatura % porcelana I n I I n I corrigido da moagem (0C) na amostra 

(O) * 1 2 5 ,9 1 ,22 1 ,42 
(20) 32 5 ,6 1 , 1 O 1 ,30 

(40) 52 1 5 ,8 0,95 1 ,35 

(65) 77 17 ,5 0,80 1 ,24 

(90) 102 20,2 0,65 1 , 1 2 

* Temperatura externa 
-~~---_ .. _. _-_._-- ---

1.3.2 Mecanoquimica de sólidos inorgânicos 

A intensa fragmentação mecânica de sóli

dos inorgânicos como negro de fumo, grafite, quartzo, origi

na superficies com falhas, livres da usual camada de adsor-

ção. Essas superficies são particularmente reativas devido ã 

existência de centros ativos do tipo iônico e radicalar (KA~ 

GIN & PLATE, 1961; CERESA, 1962). 

A presença de radicais livres foi detecta 

da por medidas de ressonância paramagnêtica de elétron e pe-

la capacidade, dessas superficies, de iniciar a polimeriza-

ção de monômeros vinilicos (BUTYAGIN, BERLIN & KALMANSON, 

1959). O tempo de vida desses radicais é suficiente para que 

a dispersão de, por exemplo, quartzo,po~sa ser feita separa-

damente e estocada em atmosfera inerte. 
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No caso de sólido moido ser usado como i

niciador, o rendimento do polTmero depende do tempo de desi~ 

tegração e da quantidade r e lativa entre os sólidos inorg~ni

cos e o mon6mero (PLATE, PROKOPENKO & KARGIN, 1959). Quando 

foi usado quartzo como fonte de sitios radica1ares, o po1im! 

ro isolado continha si1ica ligada; os fragmentos de quartzo 

residuais apresentaram po1imeros enxertados nas superficies 

onde ocorreu fratura . KARGIN & PLATE (1961) denominaram o fa 

to de "orqanofili za ça o de sup e rfléies" . 

Muitos sais e óxidos que nunca atuaram co 

mo iniciadores na forma completamente cristalina, podem ini

ciar polimerização se submetidos a intensa fragmentação mecã 

nica. Em cristais iônicos (NaCl, NH 4Cl, BaS0 4 e CaFe), ain

da segundo KARGIN & PLATt (1959), parece ocorrer iniciação 

por elétrons desemparelhados, e nesses casos os homopolime

ros não contêm traços de metais. 
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1.4 Radi cais Livres 

1.4.1 Radicais livres inic i ados por aqu e cimento (a partil 

de KILZER, 1971) 

A temperatura a ci ma de 120°C, a instabili 

dade da celulose e muito s de seu s deri va dos se torna progre~ 

sivamente evidente . A de composiç ão e acompanhada pelo apare

cimento de substâncias menores, vo l ãtei s; ac i ma de 300°C, a 

celulose pode ser ca rbonizada (ou grafit i zada). 

Os produtos formados na degradação térmi

ca variam de pequen as molecul as (hidrogênio , metano e diõxi-

do de carbono), carboidratos de tamanhos intermediãrios , ãl-

coois e carbo xilas, atelevoglucosan e outros anidridos, i

guais em peso ao monômero da ce lulose. O numero total de subs 

tâncias isoladas e identificad a s e cerca de 50. 

Hã dois processos que competem pelas uni-

dades dos monômero s; a quebr a da cadeia e a carbonização. A 

depolimerização origina anidridos, como levoglu cosan, que 

tem esse nome devido ã rotação õtica e ã pronta 

ate glicose (Figura 1.6). 
li 01 1 

1---t" 1I 
OH H'l 
H / (l -

't--0 
C H, OIl 

-'. 

li 

hidrõ1ise 

J 

Figura 1.6 - Formação de 1evoglucosan ( KILZER, 1971) 

Foi postulado que a etapa crltica na for

maçao de levoglucosan ê a quebra da ligação 1,4-g1icosldica 

(CONRAD, TRIPP & MARES, 1951). A significativa concentração 

de radicais livres que acompanha o aquecimento da celulose 
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serve como suporte para a formação de um mecanismo homoliti-

co para a quebra da cadeia. Dados experimentais de ARTHUR & 

HINOJOSA (1966) indicam que radicais livres são de fato ter-

micamente iniciados no algodão. O efeito da temperatura e 

tempo de aquecimento ~ mostrado na Figura 1 .7. At~ 225 0 C a 

concentração de radicais aumenta linearmente com o tempo, e 

após 250 0 C o aumento e exponencial. Segundo os autores, a al 

ta concentração de radicais livres, particularmente entre 

250-300 0 C, e indicativa que foi iniciada uma reação em ca-

deia. 
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Figura 1.7 - Efeito da temperatura e tempo de aquecimento na 

iniciação de radicais livres no algodão (ARTHUR 

& HINOJOSA, 1966) 

ARTHUR & HINOJOSA (1966) documentaram a 

estabilidade desse s radicais. Se as amostras aquecidas sao 

resfriadas at~ a temperatura ambiente, alguma recombinação ~ 

corre, como evidenciado por ressonância paramagnetica do ele 

tron,havendo em seguida pouca ou nenhuma variação do s -i na 1 
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com o tempo. ERMOLENKO, SVIRIDOVA & POTAPOVICH (1966) tamb~m 

descrevem uma inesperada estabilidade: após aquecimento a 

o - - -200, 300 e 400 C, a linha da RPE nao e afetada por exposiçao 

das amostras a oxig~nio. Os autores explicam a estabilidade 

dos radicais assumindo que eles são inacessiveis por estarem 

aprisionados no interior da estrutura da celulose, de forma 

que as mol~culas do oxigênio não podem alcançã-los. O fato 

de ser possivel observar radicais após o resfriamento das a

mostras, significa que a recombinação foi impedida de alguma 

forma. A formação autocatalitica de radicais a 250 0 C e temp~ 

raturas mais altas pode ser causada pela liberação de radi

cais aprisionados, devido ao aumento da mobilidade de segme~ 

tos de polimero e terminais moleculares, recentemente forma

dos. Esses radicais podem fazer parte de uma rãpida depolim~ 

rização por remoção sequencial de elementos de cadeia (unzi~ 

pering). 

1.4 . 2 Radicais livr e s iniciados por ação mecânica 

BUTYAGIN (1961) verificou a formação de 

intermediãrios ativos por RPE durante a quebra mecânica de 

carboximetilcelulose. KLEINERT & MORTON (1962) usaram espec

troscopia de RPE para detecta r radicais livres em madeira sub 

metida a moagem; a concentração de radicais aumenta com a di 

minuição do tamanho da particula. URBANSKY (1967) registrou 

o espectro de RPE de celulose triturada em almofariz de aga

ta; a ãgua promove supressão dos radicais formados; OTT (1964) 

detectou uma linha complexa quando a celulose foi moida (moI 

nho de aço) durante 36 horas; o sinal ~ perdido após 8 dias 
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1.5 Objetivos 

A energia gasta na operação de moagem 

parcialmente perdida quando a celulose ê colocada em ãgua 

espontaneamente reordenada por recristalização. 

-e 

e 

O objetivo deste trabalho ê a verificação 

da possibilidade de enxertia de monômeros e de polímeros hi-

drofilicos na celulose, com a finalidade de evitar a recris-

talização e aumentar a capacidade de absorção de ãgua. 

Objetivos específicos nesse sentido sao 

os seguintes: 

1. Verificação da ocorrência de cisão homolitica por trata-

mento da celulose em ~oinho de bolas. 

2. Verificação da possibilidade de copolimerização mecanoqul 

mica da celulose com monômeros vinilicos (acrilamida), a-

z u I d e d e x t r a na, a 111 i do. s a c a r o s e e mal tos e . 

3. Estudo da influência da enxertia na velocidade e extensão 

da hidrõlise enzimatica da celulose. 
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2. MATERIAIS E METODOS 

2.1 Mecanoquimica 

- Papel de filtro Schleicher & SchUll da 

Selecta, com 95 % de alfa-celulose, di~metros de 90 e 150 mm, 

e 10-4g de cinzasjg de papel, foi a unica fonte de celulose 

usada em todo o trabalho. 

- Um moinho rotacional de porcelana da 

NORTON Co. AKRON, com tambor de 2 litros de capacidade, ope

rando a 100 rpm, foi usado nos experimentos descritos em 2.2 

e 2.3 (enxertia e radicais livres). A carga consistiu de 5 

esferas tambêm de porcelana, com diãmetro aproximado de 4 em 

(peso total 350 g) e 14 folhas de papel de filtro de diãme

tro 90mm, pesando aproximadamente 7 g. 

- Quatro moinhos de porcelana CHIAROTTI, 

com 3,5 kg de esferas de diversos diâmetros, variando de 1 a 

2,5cm,foram usados para os experimentos de hidrõlise enzimã

tica. Os tambores, com capacidade de 5 litros, operaram a 33 

rpm. 

- 14 folhas de papel de filtro de diâme

tro igual a 150 mm, pesando cerca de 20 g, completaram a ca~ 

ga usada em todos os experimentos de hidrõlise enzimãtica. 

2.1 .1 Preparação do moi nho 

Entre cada ensaio, os moinhos funcionaram 

com uma solução de NaOH a 10 %, durante cerca de 15 minutos. 

A seguir, foram lavados vârias vezes com âgua destilada e se 
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cos em estufa a 105 0 C por 24 horas. 

2.1.2 Condições de umidade no interior do moinho 

- Condicionamento para equilibrio com a 

umidade do ar: ao sair da estufa , o moinho foi deixado es-

friar destampado. 

- Condicionamento para uma atmosfera se-

ca: ao sair da estufa, o moinho foi tampado e deixado es

friar. A tampa possui um anel de borracha m6vel. que ~ pres

sionado entre as superficies de porcelana. de modo a permi

tir excelente vedação. 

- Alternativa para se obterem condições 

secas: um b~quer com cerca de 250 mf de H2S0 4 concentrado e 

colocado dentro do moinho. sobre as esferas. e em seguida o 

moinho ~ tampado. Após 24 horas. o b~quer ~ rapidamente reti 

rado de forma a minimizar a contaminação com a umidade atmos 

f~rica. 

- Condicionamento para atmosfera saturada 

de umidade: o moinho ê deixado equilibrar por 24 horas com 

250 mf de ãgua contida em um b~quer no seu interior. Após re 

moção do b~quer. o moinho ~ rapidamente tampado. 
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2.2 Evidência da Formação de Radicais Livres - Ressonância 

Paramegnetica do Eletron 

Foi usado um espectrômetro Varian, modelo 

E-4, operando na faixa de 9Ghz com celas cillndricas de quart

zo (diâmetro igual a 3,5 mm). O criterio para a escolha dos 

ajustes e evitar a distorção nos espectros. O valor da potê~ 

cia foi constante e igual a 10 mW. A amplitude de modulação 

foi fixada em 1,25 G e a constante de tempo, 1 segundo. Os 

tempos de varredura foram geralmente de 8 a 16 minutos. A cu 

beta esteve sempre cheia de pô empacotado, de forma a preen

cher toda a largura da cav i dade. Todos os espectros foram re 

gistrados a temperatura ambiente. 
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2.3 Ensaios de En xertia 

Os reagentes utilizados nos ensaios de en 

xertia de celulose foram os seguint es: sacarose ( 14C) da 

Shcwarz-Mann , Dextran Blue 2000 da Sigma e acrilamida 

Aldrich. 

A sacarose tinha atividade especifica de 

480 curies/mol . Determinação de radioatividade foi feita u

sando solução de 2,5-difeniloxazol (4 g) e 2.2 1 -p-fenilenbis 

(5-fenilo xazol) (0,1 g) em tolueno (1 I ) em um contador de 

cintilação Beckman LS-250. 

A determinação de acrilamida enxertada em 

celulose foi feita por dosagem de nitrogênio pelo metodo de 

Kjeldahl (LILLEVI K, 1970). 
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2.4 Hidr6lise Enzimâtica 

MAXAZYME CL (Gist Broc ades NV) ~ um prep! 

rado em forma de p6, obtido de T~iehode~m a vi~ide, que hidro 

liza diferentes tipos de substratos celu16sicos . r ativo na 

faixa de pH de 3 ,5 a 6 ,5. A temperatura 6tima estã entre 45-

-50°C. Toda a fração at"i va soluvel - perdida por e em agua, e e 

aquecimento acima de 60°C ( esp eci f oi cações do fabricante). 

A atividade sobre papel de filtro foi es-

timada pelo m~todo de MANDELS , HONTZ E NYSTRON (1974), de m~ 

do a ajustar a concentração enzimâtica na faixa de atividade 

dos filtrados de cultura de T.vi~ide usada por esses autores 

(para avaliar a eficãcia de diversos pr~-tratamentos). 

A hidr6lise enzimãtica foi seguida medin-

do-se os açGcares redutores de uma dispersão com 5% de subs-

° -trato, in c ubada a 50 C, pH 4,8 e agitaçao a 200 rpm em um 

frasco Erlenmeyer de 250ml (MANDELS, HONTZ & NYSTRON, 1974). 

A porcentagem de sacarificação ~ igual ã concentração de re-

dutores multiplicada pelo fator 1,8. Os açucares redutores 

foram dosados co lorimetricamente pe l o m~todo do DNS, sendo a 

glicose usada como padrão. 
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3 . RESULTADOS 

3.1 Evidências da Formação de Radicais Livres - Ressonância 

Paramagn~tica de El~trons (RPE) 

Foram obtidos preliminarmente os espectros 

de RPE de amostras de celulose moida, com o objetivo de se 

determinar a formação de radicais livres em decorrência da 

moagem. Dificuldades de reproduzir e interpretar os espec-

tros obtidos mostraram a necessidade de verificar o apareci

mento de sinal de RPE na própria porcelana do moinho, em de

corrência da pulverização sofrida durante a moagem. 

3.1.1 Comportamento da porcel ana 

3.1.1.1 Aparecimento de sinal RPE intenso 

Fazendo-se girar o moinho com cinco esfe

ras de porcelana, após a preparação descrita em 2.1.1, obtem 

-se um pó marrom-escuro, que mostra o espectro de RPE apre

sentado na figura 3.1. O espectro da mesma amostra,após dois 

meses, não mostrou alteração. Aquecimento do pó a 900 0 C, em 

presença do ar, provoca desaparecimento de sua coloração e 

redução do sinal de RPE abaixo do nivel detectavel nas condi 

ções de trabalho usadas. 

A maioria das esferas de porcelnana apre

senta pequenos pontos escuros, provavelmente alguma impureza 

metalica. O desprendimento desse material durante a moagem 

poderia dar origem ã forte coloração do pó. Foram seleciona

das bolas com grande numero de pontos pretos e, após 24 ho-
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Figura 3.1 Sinal de porcelana; ganho = 8 x 10 2 

ras de exposição na mufla a 900 0C, não foi posslvel observar 

qualquer alteração na apar~ncia das mesmas . 

3 .1.1.2 Condiçôes para o aparecimento de um sinal 

de fraca intensidade 

o moinho foi c olocado em funcionamento a-

pos sucessivos ciclos de preparação, conforme o item 2.1.1, 

com o objetivo de extrair ao mãximo a celulose residual pre

sente nos poros. A figura 3.2 mostr a um espectro tlpico do 

pô obtido nessas condições. O espectro de pô de porcelana ob 

tido ê tambem muito estãvel, e após dois meses não foi possl 

vel medir qualquer variaç ã o na intensidade da ressonância . 

O decaimento da linha após duas exposi

ções consecutivas do pô a 400-500 oC por um perl0do de 1 hora 

cada, pode ser visto na figura 3.3. Ap6s 6 horas a 900 0 C, o 

sinal desaparece. 
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3.1.1.3 Influência da umidade no comportamento da 

porcelana 

Quando a atmosfera do moinho ~ saturada 

com umidade (cf. ~~ATERIAIS E Mt:TODOS, 2.1.2), o po recupera·-

do ~ branco, e não apresenta ressonância no campo habitual-

mente varrido. 

Em todas as outras condições não foi pos-

slvel observar diferenças significativas: com o moinho pre-

viamente seco ou em equillbrio com a umidade do ar. 

3.1.2 Comportamento da celu l ose 

3.1.2.1 Condições para o aparecimento apenas da 

linha de celulose 

Se a moagem ~ efetuada em ausencia de umi 

dade (cf. MATERIAIS E Mt:TODOS, 2.1.2), após 24 horas as fo-

lhas saem com pouco dano, cobertas de um materia l feltrado, 

com nenhum pô presente. As partlcula s menores aparentam es-

tar eletrizadas e se atraem, formando aglomerados. O papel 

residual e as partlculas não apresentaram ressonância para-

magn~tica. 

Com 70 horas de moagem ~ posslvel obter 

um pã branco. O espectro desse pã estã mostrado na figura 3. 

4 (a); apãs 24 horas de exposição ao ar,diminui a intensida-

de do sinal (Figura 3.4(b)). 
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Figura 3.4 - Sinal atribuTdo ã celulose; ganho = 8 x 10 3 

3.1 . 2.2 Condições para obtenção de espectros mos-

trando s in a i s de ce lulo se e porcelana su-

perpostos 

A superposição espectral ocorre em todas 

as demais situações alternativas da moag em, a me nos da des-

crita no it em 3.1. 2 .1. For am se l ec ionado s e se râo discutidos 

os espectros no s quai s a ba nda de celulose e mais nítida. 

A figura 3 . 5 apre s enta a linha obtida ap~s 

a celulose e o moinho se r em aquecidos a 105 0 C, por 24 horas, 

e deixados em equilíbrio com a um i dad e do ar; a duração da 

moagem foi de 24 hora s . 

A moagem (2 4 horas) em atmosfera de nitr~ 

genio or igina o si nal (a ) da figur a 3 .6; a diminuiçâo da in

tensid a de da lin ha traçada quatro dia s ap~s a pri meira, pode 

ser vista em (b). 
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___ , _. __ ________ __ ' _ ___ _ _ _ . ___ ~ _________ ,,--2-____ ._ .. _____ .. __ . __ __ .. !. _ _____ . __ . _ _ . ____ ._~ _ _ _ _ ___ . __ . _ _ L_ _ _ _ ______ .L 

3370 3380 3390 3400 34 10 34-2 0 34'30 

Figura 3.5 - Superposição das linhas de celulose e porcelan a ; 

ganho = 8 x 10 3 . Moagem efetuada ap6s aquecimen

to a 105 0 C por 24 horas. 

~. 

a 

~!~ 

~/ 
b 

~~ 

______ .1 - --' 
3420 ~-ãlJSs 3380 3390 3400 3410 

Figura 3.6 - Superp osição espec tral de celulose e porcelana; 

ganho = 8 x 10 3 . Moagem efetuada em atmosfera 

de nitrog e nio 

Gauss 
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Na figura 3 .7 ~ posslvel acompanhar a di-

minuiçâo da banda de celulose 25 minuto s (b), 90 minutos (c) 

e 7 dias (d) ap6s o tra çado da primeira linha (a). O tempo 

de moagem foi de 9 dias. 

~1 ~'~".~~ 
\ 

;.J~ 

"I"w-;/'(W,_.~~ I IV.I 
I b IV ~t..N#J-'v>,j,,~I'vv.;"'~Aw\~~. 

1
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~.~.~~ l/f ~ . "N" '; "~~ 
• 'V'" A 1\ ,,/'" c;.",/ ' y ~'.J ' 

\ IV#< 
I t 

\1 /'i 

\11' ' " ,- , r~,.' ... ' ·· d , .",.' \IV! 
)IVY"'v,/Ii'IA,/'~/'Y.'/~ 1/ \ . ~ . ,,."\. A /""j\.'~.";\,.t~",,'JrY'~"''''''' 

\ /'1 
t '\ ; 'WW "V\ 

11f<" 

-3-3~O'~---- 34~ -O--*;0 • I ----------------_._-
3380 3420 3430 3440Gauss 

Figura 3.7 - Superposição espectral de celulose e porcelana. 

p6 obtido ap6s 9 dias de moagem. 

A amostra molda durante 9 dias foi calci

nada a 400°C por 2 horas, e o espectro obtido por RPE para o 

po residual ~ semelhante ao obtido conforme o item 3.1 .l,sen 

do mais intenso (para o mesmo volume de p6) que o espectro 

do material nâo calcinado. Isto permite inferir que o sinal 
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3.2 Enxertia 

3.2.1 Evid~ncias qualitativas de enxertia 

Moeram-se 7 9 de celulose cum 1 9 de amido 

por 24 horas, e o p6 recuperado do tambor foi adicionado a 2 

litros de âgua a 70°C, a~ permanecendo por 15 ou 20 minutos, 

sob agitação mec~nica. Seguiu-se filtração em vidro sinteriza 

do, com a retirada de uma alfquota. A sequ~ncia foi repetida 

4 vezes. O teste do resTduo sõlido com Solução de Lugol deu 

origem a uma intensa coloraç ã o a zul, indicando a presença de 

amido em toda~ a~ amo~t~a~. Foi poss1vel evidenciar amido ap~ 

nas na primeira âgua de lavagem. O controle, efetuado com ce-

lulose em põ, apresentou uma coloração castanho clara. 

Celulose encharcada com uma solução de a-

zul de dextrana foi seca at~ peso constante em dessecador. so 

bre silica gel. As folhas foram moTdas por 24 horas, e -o po 

azul recuperado foi submetido aos seguintes tratamentos. 

- extrações sucessivas, cada uma com 300 ml de solução aquo-

sa; foi posslvel observar coloração apenas no primeiro 

filtrado. 

- tratamento igual ao anterior, com mesmo resultado, porem 

usando solução de NaOH a 20 %. 

- extração em Soxhlet com ãgua por 10 dias, acompanhada com 

medidas diârias da transmit~ncia do extrato, que não foi 

renovado. As leituras foram feitas em 620 nm, comprimento 

de onda correspondente ao mâximo do espectro de absorção do 

azul de dextrana em meio aquoso (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 - Extrato aquoso de celulose moida com azul de 

dextrana. Variação da % de Transmitância com o 

tempo de e xtração . 

~ 
19 29 39 49 

% T 76 73 74 72 ,5 
- . _ . . -

:~ I : 

-

9 89 99 109 

9 68,5 67,5 68 
--

3.2.2 Avaliação quantitativa de enxertia 

3.2.2.1 Acrilamid a 

14 folhas de papel de filtro foram enchar 

cadas com uma solução 1% de acrilamida e a seguir deixadas 

em dessecador, com silica gel, ate peso constante . A moagem 

durou 24 horas e foi efetuada em presença de nitrogênio. 

O pó foi submetido a intensa agitação com 

2 l de ãgua destilada fria e em seguida filtrado. A operação 

foi repetida quatro vezes, e o material retido no filtro de 

vidro sinterizado foi seco at~ peso constante em dessecador 

com silica gel. Após a retirada de uma alTquota, o material 

foi nova mente lavado com quatro porções de ãgua de 2 l cada 

(2a. lavagem), e assim sucessivamente at~ a 4a. lavagem. To-

do o procedimento descrito acima foi repetido usando-se solu 

çoes de acrilamida de concentrações iguais a 3 e 5%, no en

charcamento do papel. A variação do teor de nitrogênio deter 

minado nos sólidos pode ser vista na tabela 3.2a. 

Os controles foram efetuados com a adição 

de soluções 1,3 e 5% de ac rilamida ã celulose previamente 

moida. Após 15 minutos de agitação mecânica, cada suspensão 
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foi filtrada em vidro sinterizado e seca em dessecador. Os 

pos foram lavados se gundo o mesmo procedimento, e os resulta 

dos das dosagens de nitrogênio podem ser vistos na tabela 3. 

2b. 

Tabela 3.2a - Variaçã o do t e or de nitrogênio nas amostras moi 

das com acri 1 ami da . 

% NITROGtNIO 
% Acrilamida 

1 2 3 
-1---

põ ao sair do moinho 0,36 1 ,2 2,08 I 

I 

1 a . lavagem 0,12 0 , 38 0,66 I 

2a. lavagem 0,11 0,34 0,67 

3a. lavagem ° , 1 1 0 , 37 0,65 
- - ----- - _. - --- - - - - - -- ------ - -- - ---_ .. . - - - -

Tabela 3.2b - Varia çã o do teor de nitrogênio nos controles en 

char cados com a c rilamida 

% NITROGtNIO I 
% Acrilamida r--------- . 

1 2 3 

po seco 0 , 08 0, 1 5 0,31 

1 a . lavagem 0 , 02 0,06 0,10 

2 a . lavagem 0 , 01 - 0,06 

3a. lavagem 0 , 02 - 0,03 
- -

3.2.2.2 14 C Sacarose 

4 folhas de papel de filtro foram embebi-

da s com 5 ml de um a s olu çã o contendo 1 4 C sacarose. Os pa-
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p~is foram secos a vâcuo at~ peso co nstante e a seguir l' 

mOl-

dos durante 7 dias. 

Controle: 4 folhas de papel de filtro foram mOldas 

por 7 dias e o material recuperado do moinho foi encharcado 

com 5 mi da mesma solução de 14C sac arose indicada acima, e 

secos a vãcuo ate peso constan te . 

1 g de amostra e 1 9 do controle foram e~ 

traldas em Soxhlet com 250 ml de ãg ua por cerca de 50 horas 

cada. Os resultados encontr am-se na Tabel a 3.3. 

Tabela 3.3 - cps/g antes e após a extração 

~ _____ l . __ p_U~:::t::~ s_egro po~ c:::~S/9) 
antes ~a I 3120 I 12400 
extraçao 

apos a 
extração 48 

-----_ . . 

3 
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3.3 Hidr6lise Enzimâti ca 

A metodologia desenvolvida por MANDELS, 

HONTZ E NYSTROM (1974) foi usada sem modificações. 

Foram efetuados alguns experimentos para 

verificar a possibilidade de reproduzir resultados a partir 

de substratos de composição mal definida e enzimas produzi-

das de formas diversas. 

Papel de im prensa rasgado e mordo 24 ho-

ras foi usado como padrão; atividade da MAXAZYME CL foi es-

timada em 0,14 unidades de papel de filtro/g; concentração 

igual a 0,6 %. 

Os resultados estão em (a) da tabela 3.4 

comparados com os de fV1AN DELS, HONTZ & NYSTROM (1974), em (b). 

Tabela 3.4 - Va r iação da porcentagem de sacarificação com o 

tempo 

--, ----_._-- ------
% S carificação 

Substrato r - --.--r--- ----.---~-----------4 

4 hora s 
-------

( a ) 12 ,3 Jornal rasgado ( b ) 1 2 ,4 
~--------_._-

mordo ( a ) 35,1 Jornal ( b ) 28,5 
----

2 
-

horas 

23,9 
23 , 6 

._-

46,8 
42,3 

48 horas 

27,0 
27,2 

48,8 
46,8 

3.3.1 - Moagem de celulose em presença de diversos mate-

riais: efei to s obr e a extensão e a velocidade da 

hidr6lise enzimâti ca . 
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Os ensaios tiveram em comum a duração da 

moagem, igual a 24 horas; o moinho carregado com 14 folhas 

de papel de filtro de diâmetro igual a 150 mm (cerca de 20g): 

a massa seca da celulose no s ensaios de sa carificação igual 

(l 5 g. 

Salvo especificação em contrârio, a celu-

lose e o moinho foram equilibrados com a umidade do ar. Al-

gumas amostras foram lavadas com 3 adiç6es sucessivas de 2 l 

de agua, agitação mecânica e filtração em vidro sinterizado. 

Nos ensaios em que o material e seco ate 

peso constante, usa-se dessecador a vacuo, com sllica gel.Os 

resultados encontram-s e na tabela 3.5. 

o conjunto agrupado em I corresponde ã ce 

lulose mOlda na ausencia de aditivos. 

Nos ensaios numeros: 

1 e 2: a celulose foi lavada e secada ate peso constante; 

3: a celulose mOlda foi adicionada a 100 ml de uma 50-

lução saturada de sacarose, juntamente com 70g de 

perolas de vidro (diâmetro variando de 2 a 3 mm) e 

submetida a agitação mecânica por 4 horas. Após fil 

tração em vidro sinterizado, as perolas foram remo-

vidas e a celulose secada ate peso constante; 

4: a solução saturada de sacarose foi substitulda por 

agua, adotando-se o mesmo procedimento do ensaio 3; 

5: a celulose foi secada ate peso constante; 

6 a 10: a celulose foi lavada e mantida umida; 

9: anteriormente ã moagem, um beque r contendo H2S0 4 



.57 . 

Tabela 3.5 - % de sacarificação de celulose incubada a 50°C, 

pH = 4,8 em solução 0,6% de MAXAZYME CL; efeito 

de aditivos e/ou aqueciment o. 

_ .. _-- e~iil ~~~l3_ : I:r~:c:oh ~ 
I--------~ 

I 

celulose 

I I 

celulose e 
açucares 

III 
celulose e 
sílica-gel 

IV 
celulose e 
acrilamida 

V 
celulose 
aquecida a 
250°C 
por 40 min 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 2 , 2 
15 , O 
1 2 , 1 
12 , 7 
15 , O 
11 ,6 
11 ,7 
14,3 
12 ,9 
10, O 

25 ,O 
29,1 
26,0 
26,3 
28,0 
25,8 
24,3 
27 ,2 
25,4 
28,0 

33,2 
36,3 
35 ,9 
35 , 7 
36,7 
32,3 
32,0 
33,5 
30,5 
35,0 

40,0 
43,0 
42,8 
42,3 
43,8 
38,3 
39,4 
35,8 
37 , ° 
40,0 

61 , ° 
62,0 

-t------+_ +---~ -t------

11 
1 2 
13 
14 
15 
16 

17 

1 8 

19 

20 

16 ,8 
16 ,2 

16 , ° 
13 ,O 
19 ,5 
23,0 

21 ,5 

16 ,5 

19 , 7 

18, O 

34,5 
33,4 
34,5 
35,0 
34,8 
39,0 

36,8 

28,0 

34,4 

40,9 

41 , 7 
41 , 7 
40,7 
44,2 
43,5 
44,8 

43,3 

34,0 

40,0 

49,2 

47,7 
48, 1 
48,3 

50,7 
51 , O 

47,1 

39,6 

47,6 

55 ,5 

69,0 

72,0 

78,4 

75 ,6 
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concentrado foi deixado por 24 horas no interior do 

moinho, carregado c om a celulose. 

Ob~.: Foi 6e;~o um con~~ol e com 5 9 de ~aca~o~e ~ub~~ituindo 

a celulo~e. A au~ ~ ncia de ~eduto~e~ ap~~ 4 ho~a~ de in 

cubaç~o mo~t~ou conclu~ivamente que a MAXAZYME CL -nao 

tem contaminaç~o de inve~ta~e. 

o conjunto agrupado em 11 corresponde aos 

resultados obtidos com celulose mOlda em presença de dissaca 

rldeos. 

Nos ensaios numeros: 

11: a celulose foi mOlda com 1,5 9 de sacarose e 1,5 9 

de maltose; 

12: o moinho foi carregado com a celulose e 3 9 de mal-

tose, postos para equilibrar com ãgua contida em um 

bequer, por 24 horas; 

13: a celulose foi mOlda juntamente com 3 9 de maltose, 

ap6s 24 horas de perman~ncia no interior do moinho 

ao lado de um bequer contendo H2S0 4 concentrado; 

14: as folhas de celulose foram embebidas com solução 

de mal tose de concentração suficiente para dar 3 9 

totais de açucaro A seguir, o material foi secado e 

mOldo; 

15 e 16: moeu-se celulose com 3 9 de sacarose. 

Em III estão os resultados para celulose 

mOlda com sllica-gel. 

ensaio n9 17: celulose mOlda com 3 9 de sllica-gel. 

Os resultados do grupo IV correspondem ã 
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celulose morda com acr i lamida. 

ensaio n9 18 : as folha s de papel de filtro foram encharcadas 

com solu ção a 20 % de acrilamida e secadas ate 

peso constante. Ap6s a moagem , o material recu 

perad o foi lavado e novamente secado. 

Em outro e ns aio, 3 g de acrilamida s6lida 

foram adicionada s â celulose. Ap6s a moagem, os papeis sar

ram inteiros, prati ca me nte sem nenhum dano, e recobertos com 

uma camada plãstica, in color . r provãvel que tenha havido p~ 

limerização de acrilamida po r aç ã o mecânica . A aparência dos 

papeis e muito semelhante ã adquirida quando as folhas foram 

embebidas em solução de ãcido poliacrrlico de alta viscosida 

de, secadas e coloc a das para moer . O material resultante não 

foi submetido ã sacarificação. 

Em outro grupo de ensaios, a celulose foi 

previamente aquecida e os resultados estão reunidos no grupo 

V • 

ensaio n9 19: a celulose foi aquecida a 250 0 C por 40 minutos 

e resfri ada em equi1ibrio com a umidade do ar. 

Apãs a moagem, o pã foi l avado e mantido umido 

ensaio n9 20: ensaio idênt ic o ao 19, a menos da adição de 3g 

de ma1tose, no momento da moag em. 

Ent n e a 24a. e 7 2a . ho na de ~a can~ 6 icaç~o J 

a~ am o~tna~ 19 e 20 e ~ tavam tnan~pan e nt e~ , i ndi ca ndo uma ~o 

l ubilidad e tota l da c el ul o6 e , a o c o ntn~ni o da~ outn a6 am o ~ 

tna6 ond e , no m e~ mo int en va l o de tem po , ob~ envo u - ~ e a pne~ e~ 

ça de ~ e~ldu o~ . 





4 . OISCu ss AO 

4.1 Aspectos Estruturais 

4.1.1 Mecanoradicais 
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O processamen t o de celulose em moinho de 

bolas de porcelana leva ao aparecimento de esp~cies radica

lares originãrias da celulose e da prõpria po r celana. A li

nha de RPE obtida com porcelana e xaustivamente lavada e cer 

ca de 10 vezes mais fraca do que aquela obtida quando resl

duos de moagens anteriores contaminam o moinho. A constata

ção desse fato sugere que se deva considerar uma possivel 

interdepend~ncia entre os radicais formados por fratura da 

porcelana e aqueles formados po r fratura direta das cadeias 

polim~ricas. 

Os resultados de HESS, STEURER E FROMM 

(1942) (item 1.3 . 1.4 desta Dissertação) mostraram que a adl 

çao de pô de porcelana no tambor do moinho aumenta a exten

sao da quebra das cadeias de celulose, para um mesmo tempo 

de moagem. Esse efeito ~ id~ntico ao de aceptores radicala

res. A contaminação das amostra s com residuos dos equipame~ 

tos jã foi descrita na literatu ra . SIMIONESCU, VASILIU-OPREA 

e NEGULIANU (197 8 ) submet e ra m mon6meros vinilicos a moagem 

vibratôria, e o metal desprendido das paredes e das esferas 

do moinho teve um papel ca t a litico, de forma que a polimerl 

zação foi conseguida sem nenhum aditivo especial (item 3.1. 
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2). A ligação qUlmica de f e rro ã cadei a polimerica foi de-

mostrada por espectrosco pia Mossbaurer, e os autores conclu 

em que somente traço s de põ metã l i co são distingulveis como 

uma fase distinta do pollmero. 

Segundo SOMA SUNDARAN & MOUDGIL (1979), a 

ação mecãnica sobre s õlido s i norg ã ni cos origina camadas a-

morfas que são responsâvei s pe la formação de s up e rfl c i e s 

mais reativas. Tais camadas não mostram a s propri e dades 

cristalinas do in te rior do mat er i al. Por e xe mplo , a densida 

de do quartzo submetid o a moag em diminui em função do tempo 

de tratamento. Cabe aqui mencionar a po s sibilidade da ocor-

r~ncia de reações mecanoqulmica s entre s61idos inorgânicos: 

LIN & SOMASUNDARAN (1972) observaram a for ma ção de galena 

durante a moagem de massicote ou l i ta rglrio com enxofre . 

KAUSCH (197 8 ) descreve a formaç ã o de me-

canoradicai s por fr a tura das cadeias macromo l eculares como 

um fato geral em pollmeros . Os resultados desta dissertação 

mostram que os radicais livres presentes em celulose são re 

lativamente estáveis, send o o sinal perceptlvel ate alguns 

dias ap6s a moagem, mes mo ma nt e ndo-se a celulose em presen-

ça do ar. São provavelmente y;adi cai s do tipo peroxo, e a sua 

presença e suficiente para justificar de modo qu a litativo a 

ocorr~ncia de po s terior en xertia de ce lulose. HON (1979) mos 

trou conclusivamente a interaçã o de molêculas de oxigênio 

com radicais livres obt id os por i r radiação UV de celulose, ã 

vacuo. 

Re aç ões secundãrias dos macroradica i s ob 
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tidos por ação mec~nica podem ocasionar mudanças significa

tivas na estrutura qUlmica, morfologia e outras proprieda

des da celulose. Essas especi e s podem recombinar-se, reagir 

com outras moleculas presentes, e tambem atacar a prõpria 

cadeia da celulose, dando origem a uma estrutura reticulada 

que poderia ser altamente intumesclve1 e pouco sol~vel. Es

tranhamente, não hã refer~ncias na literatura sobre essa ~l 

tima possibilidade. 

Recentemente especies radicalares foram 

detectadas por RPE durante a moagem de mono e dissacarldeos 

por HASEGAWA & TSUCHIDA (1977) e KUDO & HEUSINGER (1982). O 

fato e consistente com a observação de triboluminesc~ncia 

nesses compostos, e sugere que eles possam ser reagentes me

canoqulmicos ~teis no ataque a pollmeros. 

4.1.2 Enxertia e Hidrõ1ise Enzimãtica 

As reações mecanoqulmicas ocorrem em po

limeros sõlidos como resultado da concentração de energia 

e1ãstica em pequenos volumes ou em camadas superficiais fi

nas, de acordo com mecanismo s especlficos. A energia desen

volvida desse modo e alta o suficiente para promover micro

quebras, das quais se originam radicais particularmente ati 

vos, capazes de reagir com substâncias quimicas apropriadas 

existentes no meio (SIMIONESCU, VASILIU-OPREA & NEGULIANU, 

1978). 

Resultados desta dissertação mostram evi 

d~ncias de enxertia de acri1amida, azul de dextrana, amido 
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e sacarose em celulose durante a moagem. Uma vez que a ex

tração com solventes não pode ser considerada uma prova con 

clusiva de que a ligação qUlmica de fato ocorreu, faz-se ne 

cessârio considerar explicações alternativas para a dificul 

dade de extração dos reagentes adicionados ã celulose. 

O conhecimento das forças envolvidas no 

tingimento das fibras de celulose por corantes diretos (co

rantes com alto poder de adsorção) pode ser de utilidade.Es 

sas forças são exclusivamente de natureza flsica. A maioria 

dos corantes são compostos que possuem grupamentos soluveis 

em âgua,ligados a estruturas org~nicas insoluveis. Quase tQ 

dos possuem grupos hidroxila, amino ou azo, capazes de for

mar pontes de hidrogênio. TROTMAN (1970) descreve evidên

cias de que os grupos hidroxila da celulose exercem um pa

pel significativo no processo de tingimento. Assim, quando 

a celulose e acetilada, cessa a afinidade por corantes dire 

tos,que e restaurada quando os grupos acetila são hidrolisa 

dos. Porem, outros fatores devem ser levados em conta. Por 

exemplo, o aumento do numero de aneis aromâticos ou de ca

deias alifâticas não ramificadas na estrutura do corante PQ 

de causar um aumento muito maior na afinidade do que a in

trodução de grupos adicionais formadores de pontes. 

A criação de uma interface âgua-hidroca! 

boneto requer o dispêndio de energia para separar as mole

culas da âgua, pela quebra das pontes de hidrogênio. Portan 

to, a remoção das moleculas do corante causa uma diminuição 

da energia livre do sistema, e o estabelecimento do equill-
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brio requer a transfer~ncia de tinta, da solução para a fi-

bra. TROTMAN (1970) comenta tambem a possibilidade do coran 

te penetrar na estrutura de celulose em um estado de dispe! 

sao molecular, havendo a ocorr~ncia de uma posterior agreg~ 

çao a um tamanho tal que as moleculas dificilmente podem mi 

grar para a solução. CHAUDHURI, ARAVINDANATH & BETRABET 

(1981) mostraram as primeiras evid~ncias diretas (por di

fração eletrônica) da presença de agregados cristalinos de 

corantes em fibras de celulose tingida. A maioria desses a

gregados estão presentes principalmente na superfTcie das 

microfibrilas. Se a presença de grupos apolares e necessã-

ria para a formação desses aglomerados, o comportamento des 

cri to acima so explica a adsorção do azul de dextrana 

pela celulose (azul e um corante fenotiazTnico, acoplado 

dextrana por brometo de cianog~nio). 

-a 

KULSHERESHTHA, PATEL, BADDI & SRIVASTAVA 

(1977) efetuaram medidas de adsorção e dessorção de corantes 

diretos em fibras de algodão secas e naquelas retiradas di-

retamente do capulho (p ehm a n e n~ ~m e nt e hi dnatada~) para o ba 

nho de tingimento. Ate o momento da abertura da semente, as 

fibras de algodão tem uma estrutura altamente porosa e uni 

forme, que colapsa por exposição ao ar. Sob condições nas 

quais o corante pode ser completamente removido do algodão, 

o algodão pehman e nt em ~ nte hidnatado retem cerca de 50 a 80 % 

de tinta adsorvida. Os autores atribuem tais resultados ao 

fechamento irreversTvel dos poros durante a secagem. 

A celulose moida tambem tem a estrutura 
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de morfologia grossa colapsada (item 4.1.3) que poderia ex

pli ca r o aprisionamento de, por exemplo, azul de dextrana, 

amido e poliacrilamida. De qualquer forma, a confirmaçâo da 

ocorr~ncia de enxertia requer um maior nGmero de e vid~ncias 

experimentais. 

o presente trabalho mostra que a celulo

se modifi cada po r moagem em presença de outras substâncias 

~, na maioria dos casos, significativamente mais suscetlvel 

a ataque enzimãtico do que celulose simplesmente moi da. Os 

resultados estão de acordo com a perspecti va inicial, ou se 

ja, a modificação mecanoqulmica perturba a r eg ularidade e s

trutural da celulose, introduzindo grupos volumosos que im

pedem ou dificultam a recristalizaçâo. Grupos substituintes 

ao longo da cadeia alteram drasticamente as propriedades da 

celulose. O efeito de tais grupos na higroscopia das fibras 

foi citado por CL ARK (1978): celulose parcialmente metila

da ê completamente soluvel. Uma vez que o grupo metila nao 

ê hidrofllico, o efeito foi explicado unicamente pela que

bra das pontes de hidrogênio que ligam as moleculas parale

las no cristal de celulose. Outro exemplo ê dado por PHILLIP 

& SCHLEICHER (1979): a fixação de grupos cianoetila ao lon

go da cadeia ocasiona a dissolução de celulose em agua, ap~ 

sar da natureza hidrofôb ic a desses grupos. 

E de se notar que a acrilamida, embora 

seja enxertada em quantidades apreciãveis. nâo afeta a cine 

tica de hidrôlise da celulose. Provavelmente a acrilamida 

forma cadeias relativamente longas, ligadas a poucos pontos 
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da celulose, sem afetar significativamente sua resposta ao 

complexo enzimãtico; al~m disso, as porcentagens de nitrog~ 

nio encontradas para as amostras após a extração com agua 

podem ser mais altas que as correspondentes ao material efe 

tivamente liga do. E sabido que os processos de enxertia re

sultam tamb~m na formação de homopoltmeros, diftceis de se

parar completamente dos pollmeros enxertados (ENDE & STAN

NETT, 1964; STANNETT & HOPFENBERG, 1971). 

A hidrólise enzimatica dos derivados so

luveis de celulose foi usada para estudar os mecanismos da 

reaçao (REESE, 1962; KLOP & KOOIMAN, 1965 e WIRICK, 1968); 

para definir a disposição dos grupos substituintes ao longo 

da cadeia (BHATTACHARJEE & PERLIN, 1971); e na busca de al

ternativas tecnológicas de conversão do po1issacartdeo (ZA

BRISKIE, QUTUBUODIN & DOWNING, 1980). Os ultimos autores r~ 

latam que a velocidade ini c ial de hidrólise de carboximetil 

celulose (CMC) ~ 4,1 vezes maior que o controle não substi

tutdo. No entanto, a reação ê bloqueada após a s acarifica-

çao ~e apenas 23 % de CMC, o que ê explicado pelo fato de 

que celula~e~ ~oment e hld~oll~am llgaç~e~ B-1-4 gllco~Zdl

ca~ de unldade~ de anld~ogllco~e adjacente~ que n~o ~~o ~ub~ 

tltuZda~, e a frequência com que isso ocorre em derivados 

soluveis ~ baixa (REESE, 1962). Nenhum efeito co mparavel 

foi observado no presente trabalho, obviamente porque o grau 

de substituição ~ muito meno~ do que o necessario para dis

solver o pollmero. 
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4.1.3 Sobre a estrutura de poros e capi lares 

Os resultados desta dissertação mostram 

que o fato de celulose moida e lavada ser mantida umida ate 

o momento da sacarificação, ou ser s ecada ao ar (ou em slli 

ca gel), não altera o andamento da hidrõlise. A importância 

dessa constatação pode ser avaliada atraves da análise dos resultados 

de SADDLER, BROWNELL, CLERMONT & LEVITIN (1982): o tratame~ 

to de madeira por e xplos ã o a vapor seguido de extração com 

água e álcali diluldo origina uma estrutura porosa com mui-

tas falhas, pela remoção quase completa da hemicelulose e 

de um terço da lignina. O substrato assim obtido e excelen-

te para a hidrõlise enzimática, apesar de não alterar a cris 

talinidade do material de partida: 44 % de açficares reduto-

res são liberados após 2 horas de incubação. No entanto, 

quando as amostras são previamente secadas ao ar, o rendi-

mento da hidrõlise e 50 % menor do que no caso de serem man-

tidas fimidas. Segundo os autores, a secagem causa um colap-

so na estrutura de poros e capilares (corneificação). 

O aquecimento de 6i bna~ de eelulo~e -Yl.ao 

moida~ exerce um efeito inibitório na hidrólise enzimática 

(GHOSE & KOSTICK (1969) e resultados desta dissertação). Se 

gundo os autores, hã um progressivo aumento na perda da su~ 

cetibilidade com o aumento da temperatura de aquecimento, e 

a ação enzimática cessa completamente a temperaturas acima 

de 225°C. Esse efeito pode resultar da secagem das fibras a 

um nlvel tal que a sua reidratação se torna muito difl 

cil. No entanto, a celulose moida e posteriormente aquecida 
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resulta em um substrato ainda melhor do que celulose ape-

nas moida (GHOSE & KOSTIC K, 1969). 

Para a interpretação desses resultados, 

e necessãrio retomar alguns aspectos relevantes da estrutu-

ra da celulose: poros, capilares e corneificação. 

COWLING & KIRK (1979) classificam os va-

zios capilares e xistentes nas fibras em duas categorias: p~ 

~o~ e Qapifa~e~ g~o~h oh , t ai s como o lumen da celula e fa
o 

lhas na membrana, com tamanhos variando de 200 A a 10 w. A á 

rea superficial total exposta por essas estruturas e aproxi 

madamente 2 x 10 3 cm 2/g de madeira ou a lgodão; p o ~ o ~ e Qap~ 

fa~eh de eht~ utu~a 6i~a , existente s nas paredes celulares, e 

originados pelo espaçamento das microfibrilas, e das mole c u 

las na região amorfa. Qu a ndo mad e ir a e a lgodão estão compl~ 

tamente saturados de água, os cap i lares da parede celular 

alcançam suas dimens õe s má ximas. Al guns s e expandem ate cer 
o 

ca de 200 A de diâmetro , mas a maioria ê s ubstancialmente 

menor. A ãrea total ex posta por t ais e s truturas e cerca de 
6 2 3 x 10 cm / 9 . 

Os poros e capilares das duas categorias 

existem a partir do momento da forma ção da fibra, e sao pr~ 

servados enquanto a fibra permane cer em agua ou em outro 

meio capaz de causar inchamento, mas tendem a colapsar com 

a secagem, devido ã fl ex ibilid ade das unidades do pollmero 

(moleculas, microfibrilas , f ibril as). 

Há evidências de que a mo agem destroi a 

estrutura de poros e ca pilares ( i tem 1.2 . 5). Medidas feitas 
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por RYU, LEE, TASSINARI & MACY (1982), utilizando o m~todo 

estãtico de adsorção de nitrogênio em três diferentes pres

sões relativas, mostram que a moagem por compressão leva a 

uma diminuição na ãrea superficial especifica, quando comp~ 

rada com aquela de controles não moi dos. Provavelmente os 

poros e capilares destruidos são os de morfologia grossa. 

Concomitantemente com esse fato, ocorre a criação de ãreas 

amorfas intumesciveis, ou seja, a criação de poros de estr~ 

tura fina, dos quais depende a capacidade de encharca~ento 

em ãgua. Assim, o resultado de um pr~-tratamento que não a! 

tera a cristalinidade ~ extremamente dependente da presença 

de poros e capilares grossos, que devem servir como abertu

ras para as grandes mol~culas do sistema enzimãtico; ou, em 

outras palavras, a influên c ia da morfologia grossa na cons

tante de velocidade de uma reação, aumenta significativame~ 

te com a diminuição do estado de inchamento da celulose no 

meio da reação, e tambem com o aumento do volume molar do 

reagente. 

Foi visto que o comportamento da celulo

se amorfa (moida) difere daq ue le das fibras altamente cris

talinas no que diz respeito ã corneificação. Uma vez que o 

coeficiente de difusão de liquidos e vapores em polimeros 

depende essencialmente do volume livre existente entre as 

diversas unidades estruturais e da mobilidade dos segmen

tos de cadeia, ~ razoãvel supor que na celulose corneifica

da obtida por adensamento de um material cristalino, o volu 

me livre seja muito inferior àquele de celulose amorfa se-
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ca. r possTvel confirmar essa hip6tese associando-se medi

das de densidade com velocidade de difusão, para celulose 

de diversos graus de cristalinidade. 
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4.2 Aspectos Tecnologicos 

A concentração de sólidos no reator de 

hidrólise ~ de fundamental import~ncia para que a conver

são de celulose a açucares se torne economicamente viavel. 

TASSINARI, MACY, SPANO & RYU (1980), discutem as vantagens 

de se usar substratos celulosicos em altas concentrações: o 

custo do capital para equipamentos pode ser reduzido e a pr~ 

dução de xaropes mais concentrados diminui o custo da con

centração para aplicações subsequentes (por exemplo, a fer

mentação etilica). 

KATZ & REESE (196 8 ) efetuaram a moagem 

da polpa de madeira com aquecimento simultâneo (220°C), e 

com o po obtido foi possTvel preparar suspensões de atê 50%. 

O fato ê surpreendente se for pensado que uma suspensao com 

5% de celulose tratada com um agente inchante qualquer e 

uma massa sólida. Ainda segundo TASSINARI, MACY, SPANO e RYU 

(1980), a operação de moagem possibilita o uso de uma lama 

com 30 % de jornal no reator de hidrôlise, enquanto que e 

muito dificil preparar suspensões com 10 % de jornal p~~-t~~ 

tado de quafque~ o ut~o modo. No entanto, ê necessario res

saltar que a eficacia da utilização do substrato pelo siste 

ma enzimatico, medida por rendimento em açucares, diminui 

com o aumento da concentração do mesmo. 

Um grande passo para a efetivação de tra 

tamentos mecânicos de residuos lignocelulosicos foi dado 

quando TASSINARI & MACY (1977) adaptaram o moinho de dois 

rolos, tradicionalmente usado na industria de plasticos e 
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borracha (misturador de polTmeros visco-elãsticos). O tempo 

habitualmente requerido para a produção de substratos com 

altos nTveis de conversão, foi reduzido de cerca de 24 ho-

ras (moinho de bolas) para alguns minutos (moinho de dois ro 

los) . 

o tratamento em moinho de dois rolos re-

duz a crista1inidade e o grau de polimerização da celulose. 

Segundo TASSINARI & MACY (1977) o processo e e xotemico, mas 

o efeito do calor gerado durante a moagem sobre a celulose 

não foi avaliado. 

Foi visto que o aquecimento (250 0 C, 40 

min) anterior ã moagem, produz um substrato significativa-

mente mais suscetTve1 ã hidr61ise do que apenas moagem. Es-

ses resultados estão de acordo com aqueles de KATZ & REESE 

(1968) e GHOSE & KOSTICK (1969). Os Gltimos autores associ~ 

ram o aumento da qualidade do substrato pre-aquecido ã pre

sença de uma quantidade mais elevada de finos (partTculas 

menores de 53~) no produto. E importante ressaltar que as 

causas pelas quais a associa ção entre aquecimento e moagem 

produzem um grande incremento na velocidade e extensão da 

hidr61ise são ainda desconhecida s . Alguns fatos sugerem que 

'0 sinergismo observado possa ser explicado a nTvel molecu

lar: a quebra da cadeia por ação termica e mecânica ocorre 

atraves de r eações do tipo radica1ar; a ligação clivadaem 

ambos os processos e, preferencialmente, a 8-1-4 glicosTdi-

ca. 
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