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RESUMO
MILÉO, P.C. Estudo do uso de ligninas como agente compatibilizante em compósitos
de polipropileno reforçados com celulose de bagaço e palha de cana-de-açúcar.
2015. 199 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena,
Universidade de São Paulo, Lorena/SP, 2015.
A necessidade de desenvolver novos materiais que atendam aos aspectos econômicos e
ambientais leva à busca de se fazer uso dos recursos naturais para várias aplicações
tecnológicas. Assim, o desenvolvimento de materiais compósitos poliméricos utilizando
fibras naturais como reforço é crescente, e vem ocupando novos segmentos de mercado,
devido ao baixo custo das fibras, biodegradabilidade, menor densidade e boas
propriedades mecânicas. Este trabalho teve como objetivo a separação dos principais
componentes da palha e do bagaço de cana-de-açúcar para a obtenção de insumos
químicos com maior valor econômico, sendo proposta a obtenção e caracterização da
celulose, que será utilizada como reforço, e da lignina que atuará como agente
compatibilizante em compósitos poliméricos. Para alcançar os objetivos propostos no
projeto, foi realizado o pré-tratamento por ácido diluído da palha e do bagaço de cana-deaçúcar, seguido de uma etapa de deslignificação com NaOH. As polpas de bagaço e de
palha foram submetidas a um pré-branqueamento com xilanase e a um branqueamento
composto de extração alcalina, quelação com EDTA e tratamento com peróxido de
hidrogênio. O licor negro foi acidificado para que as ligninas precipitassem. Após lavagem,
secagem e maceração, as ligninas obtidas foram submetidas ou não à oxidação química em
meio ácido com peróxido de hidrogênio. Além da caracterização química das frações a cada
etapa do processamento, foram determinados o número Kappa, viscosidade, e também
foram feitas medidas de DRX e MEV. A confirmação e extensão da reação de oxidação das
ligninas foi avaliada por RMN, FTIR, MEV e TGA/DSC. Os compósitos foram obtidos por
mistura em homogeneizador termocinético de alta intensidade e, depois de injetados,
caracterizados por ensaios mecânicos, análises térmicas, microscopia, FTIR, medidas de
ângulo de contato e energias de superfície, absorção de água e sorção dinâmica de vapor.
Os resultados obtidos por meio da caracterização química, número Kappa e viscosidade
indicaram expressiva remoção de hemiceluloses e de lignina durante todas as etapas de
obtenção da celulose branqueada, tanto de bagaço quanto de palha, mas também houve
significativa perda de celulose. Os resultados de DRX mostraram significativa diminuição da
cristalinidade da celulose, para as duas biomassas estudadas. Os resultados de FTIR e RMN
confirmaram a mudança na estrutura das ligninas após a oxidação. O tempo de mistura dos
compósitos variou com a composição e/ou presença ou não de lignina/lignina oxidada. Nas
análises de TGA observou-se que os compósitos PP/celulose sem a adição de lignina/lignina
oxidada apresentaram temperatura inicial de decomposição menor do que os compósitos
nos quais utilizou-se a lignina como aditivo. As curvas de DSC dos compósitos apresenta
perfil e picos de temperatura e entalpias de fusão semelhantes ao PP puro. A lignina não tem
notável efeito sobre as propriedades mecânicas dos compósitos, sendo que a melhora
nestas propriedades é principalmente devido à incorporação das fibras de celulose. As
imagens de MEV para as ligninas mostraram o grande efeito da oxidação sobre a superfície
deste material. A análise do ângulo de contato estático para ligninas mostrou que a oxidação
produziu um material mais hidrofóbico. As energias de superfície mostraram que os
compósitos têm uma superfície mais hidrofóbica do que o PP puro. As curvas de FTIR dos
materiais mostraram-se bastante similares, porém as maiores diferenças foram na
intensidade das bandas correspondentes aos grupos hidroxila presentes nas fibras e, aos
anéis aromáticos da estrutura da lignina. Os resultados DVS mostraram que a absorção de
umidade dos compósitos é muito baixa, e corrobora os resultados de absorção de água.
Palavras-chave: Celulose. Bagaço e palha de cana-de-açúcar. Compósitos. Lignina. Agente
compatibilizante.

ABSTRACT
MILÉO, P.C. Study of the use of lignins as coupling agent in composites reinforced
with celulose from sugarcane bagasse and straw. 2015. 199 p. Thesis (Doctor of
Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena/SP, 2015.
The need of developing new materials that attend economic and environmental aspects leads
to the search of using natural resources for various technological applications. Thus, the
development of polymeric composite materials using natural fibers as reinforcement is
growing, and occupying new market segments, due to the low cost of fibers, biodegradability,
low density and good mechanical properties. This work aimed to separate the main
components of sugarcane straw and bagasse for obtaining chemical products with higher
economic value, it proposes the obtaining and characterization of cellulose, which will be used
as a reinforcement, and of the lignin that will act as coupling agent in polymeric composites.
To achieve these objectives, it was carried out a dilute acid pretreatment of straw and bagasse
of sugar cane, followed by a step of delignification with NaOH. The pulps of bagasse and
straw were submitted to a pre-bleaching with xylanase and a bleaching step, composed by
an alkaline extraction, EDTA chelation and a treatment with hydrogen peroxide. The black
liquor was acidified for the precipitation of the lignins. After washing, drying and milling, the
lignins obtained were subjected or not to an oxidation reaction in acid medium with hydrogen
peroxide. In addition to the chemical characterization of the fractions at each stage of
processing, the Kappa number and viscosity were determined, and it was also made
measures of DRX and MEV for bagasse and straw. The confirmation of the oxidation reaction
of the lignins was analysed by NMR, FTIR, MEV and TGA/DSC. The composites were
obtained by mixing in thermokinetic mixer and once injected, they were characterized by
mechanical tests, thermal analysis, microscopy, FTIR, contact angle and surface energies,
water absorption and dynamic vapor sorption. The results obtained by the chemical
characterization, Kappa number and viscosity indicated a great solubilization of
hemicelluloses and lignin during all stages of production of bleached cellulose, both from
bagasse and straw, but it was also observed an expressive cellulose loss. The results of DRX
showed a great decrease of cellulose crystallinity, for both biomasses, demonstrating that the
removal of hemicellulose and lignin affected the structure of cellulose. The FTIR and NMR
results confirmed the change in structure of the lignins after oxidation. The mixing time of
composites varied with the composition and the presence or absence of lignin/oxidized lignin.
From TGA analyses it was observed that the composites PP/cellulose without the addition of
oxidized lignin/lignin showed an initial degradation temperature lower than the composites in
which lignin was used as an additive. The DSC curves of composites presents profile and
temperature peaks and enthalpies of fusion similar to pure PP. Lignin has no remarkable
effect on the mechanical properties of the composites, and the improvement in these
properties is mainly due to the incorporation of the cellulosic fibers. MEV pictures of lignins
showed that the oxidation had a great effect on the surface of this material. From the analysis
of the static contact angle for lignins, it was observed that the oxidation produced a more
hydrophobic material. The energies of surface showed that the composites have a more
hydrophobic surface than the pure PP. FTIR curves of materials were quite similar, however
the greatest differences were in the intensity of the bands corresponding to the hydroxyl
groups present in the fibers and the aromatic rings of lignin structure. DVS results showed
that the moisture absorption of composites is very low, and corroborates the results of water
absorption.
Keywords: Cellulose. Sugarcane bagasse and straw. Composites. Lignin. Coupling agent.
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1

INTRODUÇÃO

Atualmente em vista das fortes pressões políticas, econômicas e ambientais em torno
do uso de materiais baseados em fontes sustentáveis, o desenvolvimento de compósitos
utilizando fibras naturais como reforço, em matrizes poliméricas, é crescente (ARRAKHIZ
et al, 2012; FARIS; SAPUAN, 2014; MAJEED et al, 2013; MORANDIM-GIANNETTI et al,
2012; ROJO et al, 2015; SAILAJA; DEEPTHI, 2010) e vem aumentando nos últimos 20
anos. Buscando opções para substituir insumos sintéticos, muitos pesquisadores tem
investigado a utilização dos recursos naturais, como as fibras naturais como componentes
de materiais compósitos (BELGACEM; GANDINI, 2008). O uso dessas fibras em áreas
inovadoras, recentemente, vem ganhando grande atenção devido ao seu baixo custo,
biodegradabilidade, baixa abrasão aos equipamentos de processamento dos materiais,
menor densidade e boas propriedades mecânicas (BELGACEM; GANDINI, 2008;
MORANDIM-GIANNETTI et al, 2012; SCIDA et al, 2013; WOOD et al, 2011). Tais fibras já
são utilizadas na fabricação de diversas peças utilizadas na parte interior de automóveis
para substituir o máximo possível de materiais com fibras sintéticas (EL-SABBAGH, 2014).
Dentre suas formas de aplicação estão o uso no enchimento de bancos e encostos de
cabeça, laterais e painéis de portas, painel de instrumentos, canal de ar, revestimento do
teto, dentre outros (KORONIS et al, 2013). Os setores da construção civil (SOBCZAK et al,
2012) e da aviação (HO et al, 2012) também vem demonstrando grande interesse na
utilização desses materiais. Para tais aplicações são utilizados o bagaço e a palha de cana,
sisal, juta, curauá, fibra de coco, bambu, cânhamo, entre outras (GUESSASMA et al, 2015;
FUENTES et al, 2013; HABIBI et al., 2008; MEGIATTO Jr et al, 2008; MILEO et al, 2012;
MORANDIM-GIANNETTI et al, 2012; PANTHAPULAKKAL; SAIN, 2007; ZAMPALONI et
al., 2007). Devido ao grande interesse no desenvolvimento desses materiais diferentes
fontes de fibras naturais, matrizes poliméricas e processos de modificação química tanto
da fibra, quanto da matriz polimérica têm sido estudados (ARBELAIZ et al, 2005; KALIA et
al, 2009).
Dentre os materiais lignocelulósicos provenientes de resíduos agro-industriais,
verifica-se que o bagaço e a palha de cana-de-açúcar são um grande recurso natural que
pode ser aproveitado pelo homem. Os resíduos lignocelulósicos provenientes da
exploração florestal e agrícola constituem a biomassa mais abundante disponível na Terra
e sua importância como fonte de energia renovável tem crescido com o aumento dos
problemas de poluição ambiental. No Brasil, a cana-de-açúcar é uma das maiores
monoculturas agrícolas, fornecendo uma enorme quantidade de sub-produtos. Ela
representa 12% da produção agrícola nacional, sendo que o Brasil é o maior produtor
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mundial de açúcar, responsável por 25% da produção mundial e 50% das exportações
mundiais. Além disso, também é o segundo maior produtor mundial de etanol, responsável
por 20% produção mundial e 20% das exportações mundiais (ÚNICA, 2014).
As fibras lignocelulósicas são excelentes matérias-primas para a química de
polímeros e compósitos, o que pode ser comprovado pelo elevado número de patentes
nacionais e internacionais e o elevado número de produtos já comercializados (SILVA, R.
et al, 2009). No entanto, a compatibilidade entre um material lignocelulósico e uma matriz
polimérica possui um papel determinante nas propriedades do compósito final (GUO et al,
2015; PANAITESCU et al, 2015; MAJEED et al, 2013; MEGIATTO Jr et al, 2008), pois é
através da interface que ocorre a transferência de carga da matriz para a fibra
(THIELEMANS; WOOL, 2004). Quando há incompatibilidade, a interface é a região mais
fraca do material, local onde ocorre a falha, e que acaba comprometendo o reforço do
compósito, devido à transferência ineficiente de esforços na interface fibra/matriz
(BHATNAGAR; SAIN, 2005; LI et al, 2008; ZHENG et. al., 2007). As alternativas mais
utilizadas para melhorar a interação fibra/matriz em compósitos são a modificação da fibra
(grafitização ou outros tratamentos físico-químicos), uso de agentes compatibilizantes na
superfície da fibra e/ou uso de compatibilizantes na matriz (SUMMERSCALES et al, 2010).
Uma alternativa aos tratamentos químicos é o uso de materiais naturais como
agentes compatibilizantes em compósitos. Os materiais lignocelulósicos são constituídos
de fibrilas elementares de celulose envolvidas em uma matriz amorfa de polioses e lignina.
Essa matriz amorfa age como uma barreira natural ao ataque de microrganismos e/ou
enzimas e torna esses materiais estruturalmente rígidos e poucos reativos (FENGEL;
WEGENER, 1989). Uma das principais funções da lignina é conferir rigidez,
impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos
vegetais (WOOL; SUN,2005), sendo sempre encontrada em combinação com a celulose
(GRAUPNER et al,2014). Além disso, a lignina possui um caráter mais hidrofóbico do que
a celulose (AKIN,2010). Como a lignina possui grupos hidroxila polares e estruturas
apolares (anéis aromáticos), acredita-se que a lignina pode ter um papel importante
aumentando a adesão fibra/matriz (MORANDIM-GIANNETTI et al, 2012) e, com isso as
propriedades mecânicas do compósito podem ser melhoradas. Essas características, além
da grande disponibilidade deste material na natureza, demonstram o potencial da lignina
em atuar como um agente compatibilizante entre a fibra natural, que é hidrofílica, e a matriz
polimérica hidrofóbica, e por isso muitos grupos de pesquisa tem dedicado grande atenção
ao estudo e utilização da lignina em materiais compósitos (GADIOLI et al, 2014;
GRAUPNER et a, 2014; MORANDIM-GIANNETTI et al, 2012; ROZMAN et al, 2000;
THIELEMANS; WOOL, 2004).
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Portanto, este trabalho teve como objetivo estudar o uso da lignina oxidada ou
não, de bagaço e de palha de cana-de-açúcar, como agente compatibilizante em
compósitos de polipropileno reforçados com fibras de celulose provenientes dessas
mesmas origens, agregando-se valor à matéria-prima pelo uso mais nobre e
contribuindo para o desenvolvimento de um material com propriedades mecânicas e
físico-químicas satisfatórias para o uso industrial, e também com importante caráter
inovador, uma vez que utilizou-se os componentes da biomassa de uma forma
conjunta, algo pouco explorado até o presente momento.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

Compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais

Os compósitos são materiais obtidos pela combinação de dois ou mais componentes
que possuem propriedades físicas e/ou químicas diferentes entre si, e que são combinados
com o objetivo de se obter propriedades específicas para uma determinada aplicação
(YOSOMIYA et al, 1990). Eles são materiais muito atrativos, por combinarem propriedades
físicas e mecânicas não encontradas simultaneamente em um mesmo material na
natureza. Assim, os compósitos são obtidos por misturas de materiais imiscíveis visando
combinar e/ou melhorar suas propriedades em um material final. Muitos desses compósitos
aliam baixa densidade com alta resistência mecânica e química, além de propriedades
específicas desejáveis para aplicações bem definidas.
O desenvolvimento na área de compósitos reforçados com fibras naturais teve um
grande crescimento ao longo dos últimos anos (GONZÁLEZ-SÁNCHEZ; GONZÁLEZQUESADA, 2015; SREENIVASAN et al, 2015). Esses materiais têm se mostrado bastante
promissores para aplicações em diversos setores, abrangendo desde a indústria
automobilística (KORONIS et al, 2013) até a indústria de embalagens (MAJEED et al,
2013), além de aplicações na construção civil (DITTENBER; GANGARAO, 2012) e na
indústria aeronáutica (SCARPONI; MESSANO, 2015). Do ponto de vista ecológico, as
fibras naturais são renováveis, e sua produção gera menor impacto ambiental se
comparada à produção das fibras de vidro (LE DUC et al, 2011), além disso, as fibras
naturais podem ser incineradas (FIORE et al, 2015; JOSHI et al, 2004). Um fator importante
que favorece o emprego de fibras naturais como insumo renovável é a crescente
perspectiva de economia de energia por meio da redução de peso dos componentes, bem
como os aspectos ligados à recuperação das matérias-primas e ao reaproveitamento dos
materiais no final do ciclo de vida do produto (XU et al., 2008; KORONIS et al,2013;
KOSCHEK, 2015). Isso ocorre não somente tendo em vista os aspectos ambientais
envolvidos, mas também pois as fibras naturais possuem uma combinação única de alta
performance, grande versatilidade e processabilidade aliadas ao baixo custo (ARAÚJO et
al, 2008), além da grande disponibilidade (LUZ, 2008). A Tabela 1 mostra as principais
vantagens das fibras naturais quando comparadas às fibras de vidro.
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Tabela 1 Comparação entre fibras naturais e as fibras de vidro

Propriedades
(g.cm-3)

Densidade
Custo (US$/kg)
Reciclabilidade
Fonte renovável
Consumo de energia para a produção
Abrasividade aos equipamentos
Risco à saúde quando inalada
Descarte ambiental

Fibras Naturais

Fibras de Vidro

1,35-1,55
0,8-2,3
Sim
Sim
Baixo
Não
Não
Biodegradável

2,40-2,70
2,0-30,8
Não
Não
Alto
Sim
Sim
Não-biodegradável

Fonte: Shah et al (2014) e Wambua et al (2003)

Além das vantagens apresentadas na Tabela 1 e comentadas anteriormente,
diversas fibras naturais, denominadas materiais lignocelulósicos, são produzidas em
praticamente todos os países e agregam um caráter social ao seu cultivo.
Atualmente podem ser encontrados vários exemplos da utilização de fibras naturais
como reforço em polímeros termoplásticos e termorrígidos, tais como: polipropileno,
polietileno, poliéster, resina epóxi, entre outros (ARAO et al, 2015; ARAÚJO et al, 2008;
GONZÁLEZ-SANCHÉZ;

GONZÁLEZ-QUESADA,

2015;

PETRUCCI

et

al,

2015;

SCARPONE; MESSANO, 2015; SREENVASAN et al, 2015). A indústria automobilística é
a que tem demonstrado maior interesse na utilização de materiais reforçados com fibras
naturais (ALVES et al, 2010), para aplicação em componentes de revestimentos internos
de veículos (KORONIS et al, 2013), como por exemplo, laterais, teto, painel, e também
para elevar o conforto e atuar como elemento de acabamento (KORONIS et al, 2013;
MOHANTY et al., 2004; SUMMERSCALES et al, 2010). De acordo com o relatório do
DEFRA (2002), é estimado que a utilização de fibras naturais como reforço em compósitos
destinados à indústria automotiva cresça 54% ao ano, já que as indústrias automobilísticas,
europeia e americana, têm utilizado esses materiais para atender às diretrizes ambientais.
O uso de materiais compósitos reforçados com fibras naturais é um mercado em
ampla expansão, de acordo com o relatório de 2010 da LUCINTEL (2014), o mercado
global desses materiais atingiu US$ 289,3 milhões em 2010, e é esperado que alcance
US$ 531,3 milhões até 2016. Tendo em vista o grande apelo ambiental e econômico,
diversos trabalhos e projetos dentro da área de utilização de fibras naturais como reforço
em compósitos vêm sendo desenvolvidos no Brasil, entre eles: Araújo et al (2008) que
investigaram o efeito de agente compatibilizante nas propriedades térmicas de compósitos
de polietileno de alta densidade reforçados com fibras de carauá; Luz (2008) que estudou
o processamento e caracterização de compósitos de polipropileno reforçado com fibras de
celulose de palha e de bagaço de cana; Meggiato Jr. et al (2009) que estudaram o ciclo
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de cura de compósitos de resina fenólica reforçados com fibras de sisal; Cherian et al
(2011) que estudaram a obtenção de nanocelulose, obtida a partir de folhas de abacaxi,
para ser utilizada como reforço em nanocompósitos de poliuretana; Merlini et al (2011)
que investigaram a influência do tratamento e do comprimento da fibra nas propriedades
físico-químicas de compósitos de poliuretana de óleo de mamona reforçados com fibras de
banana; Gutiérrez et al (2012) que verificaram influência de agentes plastificantes e do
tratamento químico das fibras de carauá na obtenção de biocompósitos com acetato de
celulose; Gadioli et al (2014) avaliaram o efeito da presença de lignina em compósitos de
polipropileno reforçados com celulose branqueada e semi-branqueada de eucalipto, entre
outros.
Devido à limitada estabilidade térmica das fibras naturais, somente termoplásticos
que amolecem a temperaturas abaixo de 200°C são comumente usados nestes compósitos
(ARAÚJO et al, 2008; ATHIJAYAMNI et al, 2009;ă P RP RIT ă etă al,ă 2014), como por
exemplo, as poliolefinas virgens ou pós-consumo. A matriz e as fibras são escolhidas em
função de suas propriedades típicas, requisitos da aplicação, disponibilidade, custo e
familiaridade do processador com as mesmas (CLEMONS, 2002). Alguns desafios na
utilização das fibras naturais em compósitos são: grande variabilidade nas propriedades
mecânicas, baixo elongamento, bolhas no produto final, hidrofilicidade, entre outros
(FIORE et al, 2015; GONZÁLEZ-SÁNCHEZ; GONZÁLEZ-QUESADA,2015; SGRICCIA et
al, 2008).
A adição de fibras naturais aos termoplásticos pode conferir uma melhora nas
propriedades mecânicas, já que as propriedades de resistência a tração versus módulo de
Young de várias fibras naturais são equivalentes às mesmas propriedades das fibras de
carbono e vidro, convencionalmente utilizadas como reforço em polipropileno (PP). As
fibras convencionais possuem uma performance superior às naturais em termos de
resistência à tração, porém em termos de módulo de Young, algumas fibras naturais como
o cânhamo, alcançam valores muito próximos aos do módulo para compósitos reforçados
com fibras de vidro (SOBCAZK et al, 2012). Adicionalmente, a redução de custo obtida no
compósito reforçado com fibras naturais é bastante significativa, advinda da menor
densidade do material.
Estudos indicam que os compósitos reforçados com fibras naturais são superiores
ambientalmente em relação às fibras sintéticas, especialmente à fibra de vidro (FARUK et
al, 2012). Os componentes podem ter destinos finais semelhantes, após o uso, como
reciclagem e incineração, no entanto, a incineração de componentes com fibras naturais
consome menos energia (45%) em relação a componentes com fibras de vidro, resultando
em menores emissões de gases na atmosfera (JOSHI et al, 2004). Além disso, é possível
a biodegradação, pois o ataque de microrganismos e fungos é mais favorável devido à
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presença das fibras naturais nos polímeros (NOURBAKHSH et al, 2014; SILVA; ALQUIRESHI,1999).

2.2

Bagaço e palha de cana-de-açúcar

A cana de açúcar é uma gramínea pertencente ao gênero Saccharum, que se
estabeleceu há cerca de 6.000 a.C. na Indonésia e Nova Guiné, espalhando-se para o
Pacífico Sul, Índia, China e vizinhanças, e que posteriormente disseminou-se para outras
regiões do mundo, em especial regiões tropicais e subtropicais (SILVA, V., 2009). A cana
é um dos principais produtos agrícolas do Brasil, utilizada principalmente na produção de
açúcar e álcool, e o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar (ROCHA et al,
2014b). Para a safra de 2014/15 estima-se que serão produzidos mais de 659 milhões de
toneladas de cana, dos quais serão gerados mais de 27 bilhões de litros de álcool e mais
de 38 milhões toneladas de açúcar (CONAB, 2014).
O potencial de produção de resíduos da cana-de-açúcar (matéria-seca) representa
em média 28% da massa da cana (SEABRA, 2008). Dessa forma, para cada tonelada de
cana (colmos) produzida têm-se 140 kg de bagaço e 140 kg de palha. A palha é o novo
coproduto devido à proibição de sua queima, e segundo à estimativa da safra 2014/2015
o processamento da cana irá gerar aproximadamente 185 milhões de toneladas de bagaço
e de palha (CONAB, 2014).
Grande parte do bagaço gerado é aproveitado como fonte energética dentro da
própria usina. Atualmente, elas já são auto-suficientes em vapor e energia elétrica através
da combustão do bagaço e algumas já até possuem termoelétricas acopladas, gerando
energia adicional para as concessionárias elétricas da região (SILVA, D. et al, 2014).
Quantidades de bagaço remanescentes podem ser utilizadas em inúmeros processos
industriais pela separação da fibra, que serve para a fabricação de papéis/móveis, ainda
que em pequena escala, e da medula que pode ser utilizada na alimentação animal e na
produção de furfural; o bagaço pode também ser utilizado em processos de compostagem
(BERTONCINI, 2008). Outro material que vem anualmente aumentando no setor sucroalcooleiro é a palha de cana. O grande problema da palha de cana é a fuligem liberada no
meio ambiente durante sua queima no campo, na época da colheita, e pousa no chão na
forma de finos blocos escuros. Mais de 70 produtos químicos já foram identificados na
fumaça resultante das queimadas, sendo que muitos desses produtos são tóxicos ou têm
ação cancerígena (MORIYA, 2007). Em 19 de setembro de 2002, o Estado de São Paulo
criou a Lei nº 11.241, que dispõe a eliminação gradativa da queima da cana, sendo que
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até 2021 toda área mecanizável terá 100% da queima eliminada e até 2031, toda área não
mecanizável terá 100% da queima eliminada (IMPRENSA OFICIAL, 2003).
Além disso, o canavial é um reservatório de carbono, pois as plantas retiram CO2 do
ar e o armazenam na forma de compostos orgânicos. Parte desse carbono encontra-se no
palhiço (palha e pedaços de caule seco) e é lançado novamente na atmosfera quando se
faz a queima do canavial como prática de pré-colheita. Na medida em que a energia dessa
queima possa ser aproveitada em substituição daquela proveniente de combustíveis
fósseis, haveria uma contribuição na redução do CO2 atmosférico, ou seja, seria criado um
crédito de carbono de acordo com o protocolo de Kyoto. A Lei de Queimadas no Estado de
São Paulo, desta forma, traz grande incentivo para o aproveitamento do palhiço na geração
de energia.
Portanto, a disponibilidade de bagaço e de palha nas usinas de açúcar e álcool tem
impulsionado vários grupos de pesquisa a desenvolver tecnologias que visem ao seu
aproveitamento mais racional. Neste trabalho, o objetivo foi utilizar o bagaço e a palha de
cana-de-açúcar para obtenção de produtos de maior valor econômico, a partir da celulose
e da lignina obtidas destes materiais lignocelulósicos. Porém, para um melhor
entendimento dessa aplicação, é necessário um conhecimento mais detalhado sobre as
características químicas desses resíduos, as quais serão vistas a seguir.

2.3

Características estruturais dos materiais lignocelulósicos

A dificuldade de se converter os materiais lignocelulósicos em insumos químicos é
atribuída às características químicas e morfológicas. Esses materiais são constituídos de
fibrilas elementares de celulose envolvidas em uma matriz amorfa de polioses e lignina.
Essa matriz amorfa age como uma barreira natural ao ataque de microrganismos e/ou
enzimas e torna esses materiais estruturalmente rígidos e poucos reativos (FENGEL;
WEGENER, 1989).
Embora as espécies de plantas no mundo possuam morfologias diferentes, os
materiais lignocelulósicos são principalmente constituídos de três componentes: celulose,
hemicelulose e lignina (CARRIER et al, 2011). A proporção de cada componente difere de
planta para planta (ANWAR et al, 2014). Outros compostos em menor quantidade
correspondem a pequenas quantidades de água, cinzas, hidrocarbonetos cíclicos, e
extrativos que contém um grande número de constituintes lipofílicos e hidrofílicos
(ABDOLALI et al, 2014).
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2.3.1 Celulose

A celulose, o maior constituinte dos materiais lignocelulósicos (BALAT,2011), é um
polímeroălinearădeăsubunidadesădeăglicoseăassociadasăporăligaçõesăβ(1→4)ă(HENDRIKS;
ZEEMAN,2009; KHAN; AKHTAR, 2011), sendo a celobiose a unidade repetitiva do
polímero. Em uma molécula de celulose pode haver mais de 15.000 unidades de glicose e
as cadeias de celulose se encontram agregadas paralelamente para formar as fibrilas
elementares (Figura 1), que são insolúveis em água e apresentam regiões cristalinas e
amorfas (FENGEL; WEGENER,1989). As ligações de hidrogênio inter- e intramoleculares
são responsáveis pela manutenção das regiões cristalinas e tornam a celulose altamente
resistente à hidrólise ácida, alcalina ou enzimática (CONVERSE; WARE, 1994;
HENDRIKS; ZEEMAN, 2009; WOOD; SADDLER, 1988).
Figura 1 - Estrutura recalcitrante dos materiais lignocelulósicos, constituídos de celulose, hemicelulose e lignina

Lignina
Hemicelulose
Celulose
Fonte: Departament of Energys Genomic (1986)

2.3.2 Hemiceluloses

As hemiceluloses, também chamadas de polioses, diferem substancialmente da
celulose por serem amorfas, com estrutura ramificada e compostas pela combinação de
vários açúcares (pentoses, hexoses, ácidos hexurônicos e deoxiexoses). As polioses são
classificadas de acordo com os açúcares presentes na cadeia principal do polímero:
xilanas, glucomananas e galactanas (FENGEL; WEGENER,1989).
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A cadeia principal pode ser um homopolímero, como no caso das xilanas, ou um
heteropolímero, como no caso das glucomananas e podem apresentar arabinose,
galactose, ácido 4-O-metilglucurônico e grupos acetil ligados à cadeia principal. As
coníferas apresentam maior proporção de galactoglucomananas do que xilanas, enquanto
as folhosas são mais ricas em xilanas (FENGEL; WEGENER,1989). A composição de
xilanas de gramíneas foi estudada por vários autores, entre eles McDougall et al (1993).
Uma representação esquemática de uma xilana típica de gramíneas se encontra na Figura
2.
Figura 2 - Representação esquemática de uma xilana de gramínea mostrando alguns grupos substituintes. Xyl = Dxilopiranose; Ara = L arabinofuranose; (4 Me)-GlcA = ácido (4-O-metil)-D-glicopiranurônico; Ac = acetil; FA = ácido ferúlico;
DDFA = ácido desidroferúlico
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Devido à combinação de diversos açúcares e por apresentar estrutura amorfa, as
hemiceluloses são mais solúveis em água e mais fáceis de serem degradadas que a
celulose (LI et al, 2010). Nos materiais lignocelulósicos, as hemiceluloses estão
intimamente ligadas à celulose e à lignina, funcionando como uma fase adesiva na
estrutura do material.

2.3.3 Lignina

Depois da celulose, a lignina é a macromolécula orgânica mais abundante dentre os
materiais lignocelulósicos. A lignina aumenta a resistência mecânica das plantas, de tal
forma que árvores de mais de cem metros podem se manter em pé (FENGEL; WEGENER,
1989).
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A estrutura da lignina é amorfa e de alta massa molar, majoritariamente aromática,
composta de unidades de p-hidroxifenila, guaiacila e siringila (Figura 3). Ela está
geralmente associada à celulose e às hemiceluloses através de ligações éter. A aplicação
de transformações físico-químicas na lignina permite gerar insumos de interesse industrial
como vanilina, ácido gálico, óleos, fenol, ácido acético, entre outros (BRIENZO, 2008).
Também é possível remover metais pesados de efluentes usando ligninas oxidadas
(LABAT; GONÇALVES, 2008), bem como usá-la na fabricação de filmes, poliuretanos,
macro monômeros de poliésteres, fibras de carbono, fertilizantes entre outros (HU, 2002;
NORGREN;EDLUND, 2014).
Figura 3 - Unidades de hidroxifenila (a), guaiacila (b) e siringila (c), precursoras da estrutura molecular da lignina

Fonte: Oliveira (2010)

2.3.4 Outros compostos

Os materiais lignocelulósicos contêm também pequenas quantidades de extrativos
orgânicos, que podem ser extraídos por solventes polares e apolares (SILVA, V., 2014).
Alguns exemplos de extrativos são: ácidos graxos, ceras, óleos essenciais, terpenos,
compostos fenólicos, proteínas, cinzas, amido, saponinas, gomas, pectinas e açúcares
simples (FENGEL; WEGENER, 1989). Essas substâncias possuem um papel importante
na proteção contra pragas e no metabolismo das plantas, mas não têm uma contribuição
positiva aos processos de conversão de biomassa e sim um efeito inibitório (FENGEL;
WEGENER, 1989).
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2.4

Pré-tratamento dos materiais lignocelulósicos

A estrutura recalcitrante da biomassa é uma das maiores barreiras para o
fracionamento dos materiais lignocelulósicos visando à produção simultânea de frações de
celulose, hemicelulose e lignina com rendimento e pureza aceitáveis. A hidrólise dos
materiais lignocelulósicos é limitada por vários fatores tais como a cristalinidade da
celulose, o grau de polimerização, umidade do lignocelulósico e a área superficial acessível
(porosidade do material) (CHANG; HOLTZAPPLE, 2000; LAUREANO-PEREZ et al., 2005;
HENDRIKS; ZEEMAN, 2009).
A etapa de pré-tratamento é necessária para diminuir a recalcitrância do material
lignocelulósico (BALAT,2011), utilizando tratamentos químicos, físicos e/ou mecânicos
para separar ou remover os constituintes (GARCÍA et al, 2014), e alterando algumas
características estruturais da lignocelulose e aumentando, assim, a acessibilidade dos
agentes de hidrólise aos componentes estruturais da biomassa (ALVIRA et al, 2010). Os
principais objetivos do pré-tratamento da biomassa são: rompimento da parede celular
(barreira física), diminuição da cristalinidade da celulose, solubilização de hemicelulose e
modificação na estrutura da lignina (KOTARSKA et al, 2015). A Figura 4 mostra um
esquema representativo da etapa de pré-tratamento. Existem diferentes tipos de prétratamento disponíveis, e a escolha depende do material utilizado e da finalidade proposta
de utilização das frações lignocelulósicas. Os pré-tratamentos podem ser podendo ser
físicos (moagem da biomassa, aplicação de radiação, microondas), biológicos
(microrganismos decompositores da madeira) e químicos (pré-tratamento hidrotérmico,
oxidação úmida, pré-tratamento em meio ácido ou básico) (MOOD et al, 2013), ou ainda
uma combinação de alguns desses processos (Tabela 2).
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Figura 4 - Esquema do efeito do pré-tratamento em materiais lignocelulósicos

Fonte: Mood et al (2013)

A quantidade variável de hemicelulose e de lignina em um material lignocelulósico
depende de fatores, como o tipo da planta a partir da qual a biomassa é obtida, tempo de
colheita, entre outros. Isto mostra que não há nenhum método de pré-tratamento específico
para diversos tipos de materiais lignocelulósicos (CLAASSEN et al., 1999). A escolha das
condições de pré-tratamento dependerá de uma avaliação global do processo, rendimento
e manutenção da integridade dos insumos de interesse (GALBE; ZACHI, 2002).
Dentre os tipos de pré-tratamento apresentados na Tabela 2, a explosão a vapor,
água quente, ácido diluído e AFEX (Ammonia fiber explosion) são considerados os mais
promissores para pré-tratamento de materiais lignocelulósicos (MOSIER et al., 2005).

32

Tabela 2 - Principais métodos de pré-tratamento dos materiais lignocelulósicos

Métodos físicos

Métodos químicos

Métodos biológicos

Métodos
combinados

Vapor

Ozonólise

Pré-tratamento por
fungos (de
decomposição
branca, parda)

Explosão a vapor

Radiação

Hidrólise com ácido
diluído (H2SO4, HCl,
HNO3, H3PO4)

Pré-tratamento
Bioorganossolv
(tratado com
Ceriporiopsis
subvermispora
seguido de etanólise)

Hidrotérmico

Moinho de bola

Hidrólise com ácido
concentrado (H2SO4)

SO2 e vapor

Moinho do tipo
Martelo

Ácido Acético

NO2 e irradiação

Barra giratória

Hidrólise alcalina
(NaOH, Ca(OH)2)

Alcalino e moinho
de bolas

Umidificação

Amônia

Amônia e vapor
(AFEX)

Água quente

SO2

Explosão com CO2

Pirólise

Deslignificação
oxidativa
Processo
Organossolv

Fonte: Adaptado de Saddler et al (1993) e Sànchez e Cardona (2008).

2.4.1 Pré-tratamento com ácido diluído

Dentre os tipos de pré-tratamento existentes, a hidrólise utilizando ácido diluído tem
sido aplicada a diversos resíduos agrícolas (ANWAR et al, 2014), empregando-se uma
extensa faixa de catalisadores tais como os ácidos sulfúrico, clorídrico, fosfórico, nítrico e
hidroclórico (RAMOS, 2003; SEABRA, 2008). Este processo tem sido amplamente
estudado devido à sua alta eficiência e baixo custo (SUN; CHENG, 2005). Entre os
catalisadores disponíveis, o ácido sulfúrico tem sido mais comumente aplicado para o prétratamento de materiais lignocelulósicos (MOOD et al, 2013).
O processo de pré-tratamento da biomassa vegetal utilizando ácido diluído é
conduzido sob alta temperatura e pressão (BALAT, 2011; TAHERZADEH; KARIMI, 2008),
e tem um tempo de reação na faixa de segundos ou minutos. O principal objetivo deste
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tratamento é solubilizar a hemicelulose, e com isso tornar a celulose mais acessível para
as etapas posteriores de tratamento (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009).
O pré-tratamento pode também ser conduzido com ácido concentrado para aumentar
a solubilização da fração hemicelulósica. Uma vantagem ao se utilizar este tratamento com
ácido concentrado é a menor temperatura de operação quando comparado ao prétratamento com ácido diluído, onde as temperaturas são bem maiores (ANWAR et al,
2014). Entretanto, as altas concentrações de ácido, necessárias neste tipo de processo, o
torna muito corrosivo e perigoso (TAHERZADEH; KARIMI, 2008). Adicionalmente, o uso
de ácidos concentrados favorece maior precipitação de lignina solubilizada, degradação da
celulose à monossacarídeos, maior formação de hidroximetilfurfural e furfural (produtos de
degradação da celulose e hemicelulose, respectivamente), e maior liberação de ácido
acético pela desacetilação da hemicelulose (FENGEL; WEGENER, 1989; LIU; WYMAN,
2003; MOOD et al, 2013; RAMOS, 2003; SHEVCHENKO et al, 1999).
O pré-tratamento com ácido diluído dos materiais lignocelulósicos provoca a hidrólise
da hemicelulose, especialmente das xilanas (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009), em açúcares
(xilose, arabinose, entre outros), os quais são solúveis em água, com a formação de um
resíduo sólido rico em celulose e lignina. Os açúcares são hidrolisados devido à quebra
das ligações glicosídicas, cujo mecanismo de reação compreende três etapas: primeiro, o
ácido interage rapidamente com o oxigênio glicosídico que liga duas unidades de açúcar,
formando o ácido conjugado. Essa etapa é seguida por uma clivagem da ligação C-O,
formando um carbocátion cíclico, estabilizado por ressonância. Por último, uma molécula
de água é adicionada ao carbocátion, o que resulta em um produto final estável. Durante
o pré-tratamento com ácido, a lignina é degradada por reações de substituição e quebra
de ligações, geralmente acompanhadas por reações de condensação, o que impede que
ela seja eliminada em grandes proporções (FENGEL; WEGENER, 1989; HENDRIKS;
ZEEMAN, 2009).

2.5

Polpação

Para que se possa fazer o uso integral dos resíduos lignocelulósicos é necessária a
separação de seus constituintes, sendo o processo de polpação um dos mais eficientes
para tal propósito, quando a finalidade é o uso da celulose. A polpação tem por objetivo
remover a lignina sem degradar a cadeia celulósica, que deve apresentar propriedades
adequadas a sua posterior utilização.
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A extração de lignina dos materiais lignocelulósicos é conduzida sob condições em
que a macromolécula é progressivamente degradada a fragmentos de menor massa molar,
resultando em modificações nas propriedades físico-químicas.

As propriedades e a

composição da lignina obtida dependem do tipo do método de extração e do material
lignocelulósico, de onde ela foi extraída (DOHERTY et al, 2011).
Do mesmo modo que a hemicelulose, a lignina também forma uma barreira física
protetora ao acesso a fração celulósica, não sendo completamente removida na etapa de
pré-tratamento do material lignocelulósico (ÖHGREN et al., 2007; PAN et al., 2005).
Existem vários métodos utilizados para a remoção de lignina das biomassas vegetais, e
dentre eles estão a polpação soda, polpação soda-antraquinona, polpação sulfito, polpação
kraft e polpação organosolv (SÁNCHEZ; CARDONA, 2008). Essas técnicas são
geralmente empregadas em materiais lignocelulósicos in natura, os quais apresentam uma
estrutura morfológica bem rígida e recalcitrante, necessitando assim de condições de
reação mais severas (concentração de álcali no licor > 10% (m/v) e temperatura acima de
150°C) (SILVA, V., 2014).
Por outro lado, quando o material lignocelulósico já foi submetido a um pré-tratamento
que torna a lignina mais exposta e fragilizada, a técnica utilizada para remoção da lignina
é a extração alcalina, que consiste do mesmo processo da polpação soda, porém em
condições de reação mais amenas (concentração de álcali no licor no máximo 4% (m/v) e
temperaturas na ordem de 70°C) (OLIVEIRA, 2012). O processo soda é o método
predominante para polpação química de materiais não lenhosos

(ANDRADE;

COLODETTE, 2014), tais como: bagaço, palha de trigo, sisal, entre outros.

2.6

Pré-branqueamento de polpas com xilanases

Nos últimos anos com a crescente pressão em relação ao aspecto ambiental e com
a legislação cada vez mais rigorosa, tornou-se necessária a busca de métodos alternativos
para a indústria de celulose e papel visando a redução da poluição dos efluentes gerados
(SHARMA et al, 2014). Esse fato levou ao desenvolvimento de novas técnicas para
melhoria dos processos de polpação e redução do teor de lignina na polpa a ser
branqueada (ZHAO et al, 2002). Dentre as alternativas estudadas, as enzimas têm
demonstrado ser uma alternativa biotecnológica no branqueamento de polpas, podendo
ser usadas em conjunto com as sequências convencionais (LIN et al, 2013; MINOR, 1996;
WONG et al., 1997).
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Inicialmente, enzimas que degradam lignina eram consideradas mais eficientes como
agente de pré-branqueamento para polpas. Entretanto, Viikari et al. (1996) mostraram que
xilanases eram mais eficientes como um agente de pré-branqueamento para polpas. Isso
está relacionado ao fato de as xilanases não deslignificarem a polpa, como fazem os
reagentes químicos de branqueamento, e sim agirem sobre as fibras da polpa auxiliando
no subsequente branqueamento com reagentes químicos eficientes e diminuindo a
quantidade de químicos necessários nas etapas posteriores de branqueamento (LIN et al,
2013). O uso da enzima reduz o consumo de cloro no branqueamento em até 34%
(VIIKARI, 1991; PAICE et al, 1998), diminuindo consequentemente a carga de compostos
organoclorados produzidos e descartados nos efluentes (FARREL et al, 1996).
Figura 5 - (A)ăEnzimasăxilanolíticasăenvolvidasănaădegradaçãoădaăxilana.ăAc:ăgrupoăacetil;ăα-Araf:ăα-arabinofuranose. (B)
hidróliseădeăxilooligossacarídeosăpelaăβ-xilosidase

Fonte: Sunna; Antranikian (1997)

As xilanases, que fazem parte das hemicelulases, são as enzimas mais estudadas e
com maior potencial para aplicação na etapa de branqueamento de polpas celulósicas,
especialmente as de bagaço de cana que contêm maior teor de xilanas em relação às
demais polioses (RUZENE, 2005). Enzimas que atuam nos polissacarídeos formados por
xilana são classificadas em dois grupos: endo--1,4-xilanases (EC 3.2.1.8 xilana
xilanoidrolase) e exo--1,4-xilanases (EC 3.2.1.37 D-xilana xilanoidrolase) (Figura 5).
Vários mecanismos para obtenção dos efeitos do biobranqueamento são propostos
(WONG et al, 1997), entretanto o mais aceito é a quebra da ligação existente entre lignina
e polioses na polpa, a qual restringe a remoção de lignina residual. O rompimento das
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cadeias de xilana pela xilanase separa as ligações lignina-carboidrato, melhora o acesso
de reagentes de branqueamento e facilita a remoção da lignina em subsequentes
sequências químicas de branqueamento (WONG et al, 1997).

2.7

Branqueamento químico de polpas

O branqueamento pode ser definido como um tratamento físico-químico que tem por
objetivo remover compostos que geram cor melhorando também as propriedades da polpa
celulósica. No branqueamento de polpas químicas, em que a maior parte da lignina foi
removida previamente pelo processo de polpação, devem ser removidos principalmente
derivados de lignina formados durante o processo de polpação e ainda remanescentes na
polpa (OUCHI, 2008). Após essa deslignificação suplementar, denominada também prébranqueamento, são aplicados reagentes que modificam quimicamente as substâncias
coloridas, descorando-as (DANILAS, 1988) e como resultado ocorre um aumento na alvura
da polpa. Os principais reagentes de branqueamento são: cloro, hipoclorito de cálcio e
sódio, dióxido de cloro, clorito de sódio, clorato de sódio, peróxido de hidrogênio e ozônio
(MORIYA, 2007).
Devido à pressões ambientais, o uso de peróxido de hidrogênio como substituto
parcial ou total de agentes de branqueamento clorados vêm aumentando, dando origem à
sequências livre de cloro elementar (ECF) e totalmente livres de cloro (TCF) (KHRISTOVA
et al, 2002).
O peróxido de hidrogênio começou a ser usado nos processos de branqueamento
para completar a ação do oxigênio (LACHENAL et al., 1997). O efeito branqueante do
peróxido de hidrogênio tem sido atribuído a ação oxidativa do ânion peróxido (HOO-).
Segundo Lachenal e Papadopolos (1988), as reações do peróxido com a lignina podem
ser divididas em três categorias: despolimerização da lignina, eliminação de grupos
cromóforos e criação de novos cromóforos. A despolimerização da lignina pode ocorrer
através do ataque do ânion HOO- aos grupos carbonilas das cadeias laterais da lignina. A
eliminação de cromóforos pode ocorrer através da degradação oxidativa de grupos
fenólicos aromáticos e quinonas, também pela degradação do ânion HOO- ou dos produtos
de decomposição do peróxido. A reação do peróxido de hidrogênio sobre as estruturas de
quinonas podem resultar na formação de substâncias cromóforas.
A dissolução do peróxido de hidrogênio aumenta com o aumento da temperatura, e
é realizada em meio alcalino para evitar a formação do radical OH·. A concentração do
ânion HOO- depende da alcalinidade do meio reacional, sugerindo que as condições de
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branqueamento com peróxido de hidrogênio sejam normalmente alcalinas (MORIYA,
2007).
A quantidade de peróxido a ser aplicada é em função do tipo de material e do
processo de polpação que determinam a alvura inicial da pasta. Níveis de 0,5 a 5% podem
ser usados para se obter um aumento de alvura entre 10 e 20% ISO. Um acréscimo na
quantidade de peróxido corresponde a um aumento da alvura final bastante intenso
inicialmente, mas que decresce a partir de níveis de peróxido acima de 2%. A dosagem
deve ser feita de modo a garantir a presença de peróxido residual no final do estágio. Se
todo o reagente for consumido, a retenção em solução alcalina e a temperatura elevada
provocarão reversão da alvura (SENAI CETCEP, 2001).
A efetividade do agente de branqueamento é limitada devido à baixa seletividade
(ABRANTES et al, 2007). Os metais de transição exercem efeito negativo no
branqueamento com peróxido de hidrogênio, pois atuam como catalisadores na formação
de radicais hidroxilas, que são de baixa seletividade em relação à celulose (ABRANTES et
al, 2007; GRATZL, 1990). O manganês, apesar de ter um efeito catalisador da
decomposição do peróxido de hidrogênio, não reduz a seletividade do branqueamento com
peróxido, ozônio e oxigênio, porque não gera radicais hidroxilas durante a decomposição
desses reagentes. No entanto, o ferro, além de catalisar a decomposição desse reagente,
resulta na formação de radicais hidroxilas, ocasionando perda na seletividade (BRYANT,
1996).
Os metais de transição Mn, Co, Cu e Fe, os quais possuem uma significativa atividade
catalítica sobre oxidantes derivados de oxigênio, encontram-se na polpa celulósica, ligados
aos grupos ácidos metilglucurônicos (polioses) e grupos carboxílicos da celulose e da
lignina. Estes metais devem ser removidos da polpa com quelantes, tais como EDTA ou o
DTPA, com pH entre 4 e 7, ou por lavagem ácida a um pH inferior a 3 (DEVENYNS et al,
1994), antes do branqueamento em processo TCF.

2.8

Oxidação química da lignina

A modificação química de ligninas pode resultar em produtos com características
interessantes, que podem ser utilizados em diferentes segmentos industriais (MAZIERO et
al, 2012). Na indústria de papel e celulose, a oxidação de ligninas é um método de
despolimerização utilizado nos processos de deslignificação e branqueamento da celulose
(MANCERA et al, 2010). A oxidação de lignina pode ser realizada em meio ácido ou
alcalino. Durante este processo, grupos fenólicos são transformados em aldeídos,
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carbonilas aromáticas e grupos carboxílicos quando a ruptura dos anéis aromáticos ocorre
(NAKANISHI, 2010).
A oxidação de ligninas, já isoladas do material lignocelulósico, visando sua
modificação pode ser realizada de diversas formas. Em meio alcalino, o processo já é bem
explorado como nos mostra a literatura. Villar et al (2001) estudaram a oxidação de lignina
kraft para obtenção de compostos fenólicos (siringaldeído, vanilina, ácido siríngico e ácido
vanílico), utilizando oxigênio como oxidante e sais de cobre (II) e cobalto (II) como
catalisadores, e avaliou o efeito da temperatura, o tempo de reação, a pressão de oxigênio,
a concentração de álcali e de catalisadores e a distribuição de produtos obtidos. Já Villar
et al (1997) estudaram o uso de nitrobenzeno e cobre como oxidantes, avaliando o tempo
de reação, a concentração de oxidante e a distribuição dos produtos em rendimento,
concluindo que o oxidante mais efetivo é nitrobenzeno.
Na literatura ainda existem um número limitado de estudos sobre a realização da
oxidação de ligninas em meio ácido. Oxidações em meio ácido já foram realizadas
utilizando ligninas de bagaço de cana em ácido acético com sais de cobalto e manganês e
ácido bromídrico como catalisadores, na presença de anidrido acético e utilizando oxigênio
como oxidante (GONÇALVES; BENAR, 2001).

Mancera et al (2010) estudaram a

caracterização de lignina de bagaço de cana oxidada com peróxido de hidrogênio, extraída
por meio de polpação soda. Eles concluíram que a oxidação aumentou a quantidade
ligações C=O, favorecendo a formação de grupos carboxílicos, em detrimento de grupos
cetonas e aldeídos, produzindo ruptura do anel aromático e desmetilação, e aumentando
a quantidade de cadeias alifáticas. Além disso, também foi observado que durante a
oxidação houve degradação de carboidratos, e o processo aumentou o peso molecular da
lignina por meio de reações de condensação.
O peróxido de hidrogênio (H2O2) é comumente utilizado na indústria para o
branqueamento oxidativo da celulose (MAZIERO et al, 2012). As vantagens da reação com
peróxido de hidrogênio são o baixo investimento e forte poder de branqueamento. Neste
processo de oxidação, grupamentos do tipo fenol são transformados em aldeídos e
carbonilas, incluindo desaromatização em quinonas e até mesmo a destruição do anel
aromático em grupos carboxílicos, importantes para as condições mais severas
(MANCERA et al, 2010).
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2.9

Utilização do polipropileno como matriz

A escolha da matriz polimérica dependerá das propriedades físicas, mecânicas e
térmicas exigidas para uma determinada aplicação, como também do processo de
fabricação escolhido e do custo associado (MULINARI, 2009).
Os polímeros mais usados em compósitos poliméricos são os termoplásticos e os
termorrígidos. Polímeros termoplásticos possuem a capacidade de amolecer e fluir quando
sujeitos a um aumento de temperatura e pressão. Quando retirado desse processo, o
polímero se solidifica em um produto com forma definida. Sendo que, novas aplicações de
temperatura e pressão produzem o mesmo efeito de amolecimento e fluxo, ou seja, essa
é uma transformação física, reversível. Já os termorrígidos ou termofixos, quando
aquecidos amolecem uma vez, sofrem o processo de cura (transformação química
irreversível), e tornam-se rígidos. Posteriores aquecimentos não alteram mais seu estado
físico. Após o processo de cura, o material se torna infusível e insolúvel (CANEVAROLO
Jr, 2002).
Os polímeros termoplásticos são materiais amplamente usados em muitas
tecnologias emergentes importantes do século XXI, sendo candidatos que possuem
grandes vantagens sobre as matrizes termofixas, que incluem validade, posterior
moldagem, dureza e possibilidade de reciclagem (LÓPEZ-MANCHADO; ARROYO, 2000).
As características mais atrativas oferecidas pelos termoplásticos são o potencial de
produção a baixo custo, boa resistência ao impacto, boa resistência à propagação de
microtrincas, fácil controle de qualidade e a possibilidade de reciclagem de matéria prima
(MULINARI, 2009). Dentre os polímeros disponíveis, os mais utilizados para serem
reforçados com fibras são o polietileno (PE) e o polipropileno (PP) (FRANCO-MARQUÈS
et al, 2011).
As poliolefinas, em particular o (PP), têm sido reforçadas com fibras de vidro e
partículas minerais por muitas décadas, e mais recentemente, as fibras naturais e a
madeira tem sido utilizadas como reforço em materiais poliméricos (SOBCZAK et al, 2012).
A demanda mundial de PP em 2007 foi de 45 milhões de toneladas, e espera-se que atinja
85 milhões de toneladas em 2017 (PLASTEMART, 2014), sendo o crescimento estimado,
entre 2011-2020, de 4,5% ao ano (PLASTICNEWS, 2013). O PP é um polímero semicristalino obtido por poliadição (MANO, 1988) e é um dos mais populares e versáteis
polímeros termoplásticos (QIU et al, 2006). Deste modo, tem sido usado em larga
quantidade em numerosos campos de aplicação há muitos anos, como por exemplo, nas
indústrias automotivas, imobiliária, elétrica, eletrônica, de fabricação de fibras, entre outras
aplicações (PUKÁNZKY, 1995). O polipropileno também tem sido muito utilizado como
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matriz para obtenção de compósitos utilizando diversas fibras naturais: juta/polipropileno
(KARADUMAN et al, 2014), cânhamo/polipropileno (PANAITESCU et al, 2015; YAN et al,
2013), sisal/polipropileno (KAEWKUK et al, 2013), linho/polipropileno, coco/polipropileno
(MORANDIM-GIANETTI et al, 2011), eucalipto/polipropileno (GRAUPNER et al, 2014) e
bagaço/polipropileno (LUZ, 2008).
A utilização de celulose como reforço de polímeros termoplásticos restringe o uso a
materiais que possuem temperatura de processamento inferior à temperatura de
degradação das fibras naturais (cerca de 200°C) (ARAÚJO et al, 2008), pois a degradação
térmica das fibras pode resultar na liberação de voláteis, e possivelmente levar à obtenção
de polímeros porosos com propriedades mecânicas inferiores (MONTEIRO et al, 2012).
Sendo assim, o material escolhido como matriz para este trabalho é o polipropileno, que
possui faixa de processamento entre 180˚C e 240˚C (MORANDIM-GIANETTI et al, 2011).
O PP é um importante termoplástico de engenharia que apresenta inúmeras vantagens:
baixo preço, estabilidade térmica e, principalmente sua ampla utilização em aplicações
industriais, principalmente na indústria automobilística (NOURBAKHSH et al, 2014).

2.10 Compatibilidade entre fibra e matriz: interface

As fibras naturais, quando utilizadas como reforço em materiais poliméricos,
melhoram as propriedades mecânicas dos materiais, além de contribuírem com o aspecto
ambiental, pois são biodegradáveis e obtidas de fontes renováveis. Entretanto, o caráter
hidrofílico das fibras naturais faz com que a compatibilidade entre esses materiais e a
matriz polimérica hidrofóbica seja baixa (ARBELAIZ et al, 2005; EL-SABBAGH, 2014;
MAJEED et al, 2013). Além disso, a dificuldade em se fazer a mistura da matriz e das fibras,
devido à baixa molhabilidade das fibras pela matriz, é um outro problema que levar a
obtenção de compósitos com uma interface fraca (AMOR et al, 2014; KALIA et al, 2009).
A principal desvantagem encontrada durante a incorporação de material
lignocelulósico em polímeros é a baixa adesão interfacial entre os dois componentes,
resultado da incompatibilidade entre o material polimérico apolar e a fibra polar, a qual pode
resultar em pobres propriedades mecânicas e influenciam na performance do material final
(AL-OQLA; SAPUAN, 2014; MEGIATTO Jr et al, 2008; WOOD et al, 2011), já que
transferência de carga da matriz para as fibras depende das interações fibra/fibra e
fibra/matriz (ARAÚJO et al, 2008). Os grupos hidroxila polares sobre a superfície dos
materiais lignocelulósicos apresentam dificuldade em estabelecer boa ligação interfacial
com a matriz apolar, pois as ligações de hidrogênio tendem a prevenir a molhabilidade
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sobre a superfície do enchimento. Por isso, a incorporação de materiais lignocelulósicos
em um polímero sintético é frequentemente associada a aglomeração, como resultado da
má dispersão, causada pela tendência do reforço em formar ligações de hidrogênio entre
as fibras (AMOR et al, 2014; TSERKI et al, 2006). Deste modo, uso de compatibilizantes
(ARAÚJO et al, 2008; EL-SABBAGH,2014; SAILAJA; DEEPTHI, 2010) e processos de
modificação química tanto da fibra (FIORE et al, 2015; KALIA et al, 2013; KALIA et al, 2009)
quanto da matriz (ARBELAIZ et al, 2006b) têm sido utilizados para melhorar a
compatibilidade entre a fibra e a matriz.
Uma alternativa aos tratamentos químicos é a utilização de materiais naturais como
agentes compatibilizantes na estrutura dos compósitos. A lignina é particularmente
interessante, pois até o momento não tem sido aplicada para a obtenção de produtos de
maior valor agregado em escala industrial, sendo que atualmente a lignina é destinada à
produção de energia nas indústrias de papel e celulose (NORGREN; ENDLUND, 2014), e
com o desenvolvimento das biorrefinarias, espera-se que a produção de lignina, como coproduto, cresça significativamente. Por isso torna-se necessária a busca de uma utilização
mais racional deste material. Além disso, a incorporação de lignina em poliolefinas e
borrachas têm atraído muito a atenção dos pesquisadores com relação à estabilização do
polímero contra os mecanismos de degradação envolvendo radicais livres (GADIOLI et al,
2014; GANDINI; BEGALCEM, 2008; PENG et al, 2014; SAHOO et al, 2011).
A lignina é a maior porção de não carboidrato encontrada na parede celular das
plantas. Quimicamente, ela é diferente da celulose e da hemicelulose, é mais complexa,
possui ligações cruzadas, e estrutura macromolecular tridimensional formada a partir de
unidades fenólicas. A natureza aromática das unidades fenólicas fornece a lignina
características hidrofóbicas e apolares. Por possuir grupos polares (hidroxilas) e grupos
apolares (cadeias carbônicas e anéis benzênicos), além de um caráter mais hidrofóbico
que a celulose, espera-se que a lignina melhore a adesão entre os dois componentes do
compósito, agindo como um compatibilizante entre a fibra natural (hidrofílica) e a matriz
polimérica (hidrofóbica) (ACHA et al, 2009; GADIOLI et al, 2014; GRAUPNER et al, 2014;
MORANGIM-GIANNETTI et al, 2012; ROZMAN et al, 2000; THIELEMANS; WOOL, 2004;).
A lignina é um material de baixa densidade e abrasividade, com características
interessantes para o uso como carga em substituição a cargas inorgânicas (SILVA, R. et
al, 2009). Com certos polímeros, em formulações adequadas, a lignina pode formar
compósitos parcial ou até completamente biodegradáveis (ALEXY et al, 2000). Além disso,
em virtude de sua natureza fenólica, espera-se que a lignina aumente a resistência de
materiais poliméricos em relação à oxidação, irradiação e exposição a temperaturas
elevadas (POTEAU et al, 2003). Um importante fator com relação aos plásticos, em geral,
e especificamente aos produtos baseados em poliolefinas é sua recalcitrância a
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biodegradação (STEWART, 2008). Entretanto, a incorporação da lignina nesses materiais
pode facilitar esse tipo de processo (DOHERTY et al, 2011).
Na literatura encontra-se reportada a utilização de lignina como estabilizante para
plásticos e borrachas, nos quais atua como antioxidante e/ou modificador das propriedades
mecânicas. A influência da lignina como estabilizante contra degradação oxidativa em PP
foi estudada por Gregorová et al (2005) por calorimetria exploratória diferencial sob
condições não isotérmicas. Os resultados revelaram que a adição de lignina tem efeito
estabilizante, tanto em PP virgem quanto no reciclado, e o fator de proteção aumenta com
o aumento do conteúdo de lignina na matriz. Também tem sido estudado o uso da lignina
em compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais visando melhorar a adesão
fibra/matriz (GADIOLI et al, 2014; GRAUPNER et al, 2014; PENG et al, 2014). Fernandes
et al (2006a; 2006b) determinaram que blendas de poli (vinil álcool) e lignina kraft ou
derivados de lignina kraft possuem maior estabilidade térmica em comparação aos
componentes puros e, ainda, que a lignina atua como agente antioxidante retardando a
foto-oxidação do material quando exposto à radiação UV. Wood et al (2008) investigaram
a influência de lignina nas propriedades mecânicas de compósitos de epoxy/fibras de
Cannabis. Morandim-Giannetti et al (2012) estudaram o efeito da presença da lignina em
compósitos de PP reforçados com fibra de coco na presença, ou não, de agente
compatibilizante comercial (anidrido maleico grafitizado com PP/ PP-g-MA). Gadioli et al
(2014) avaliaram a influência da lignina como antioxidante e modificador das propriedades
mecânicas de compósitos de PP reforçados com fibras de celulose de eucalipto.
Para utilização da lignina, blendas de palha/polímero foram preparadas por
Pucciarello et al (2004). Os valores de módulo aumentaram, enquanto o alongamento
reduziu drasticamente. Um comportamento similar foi observado por Alexy et al (2000) em
blendas lignina/poliolefina. Para melhorar a adesão entre a lignina e o polietileno de baixa
densidade por meio do aumento da sua hidrofobicidade, Sailaja e Deepthi (2010)
esterificaram a lignina com anidrido ftálico. A lignina obtida foi adicionada nos compósitos
em proporções de até 40% (m/m), juntamente com agente compatibilizante. Os resultados
revelaram que as propriedades mecânicas dos compósitos aumentaram. Além disso, foi
observada, por microscopia eletrônica de varredura, uma boa adesão entre os
componentes. Graupner et al (2014) investigaram a influência, na interação fibra/matriz, da
adição de lignina de Eucalyptus globulus em compósitos com diferentes matrizes (PP, PPanidrido maleico, poliácido lático (PLA)). Eles observaram que a lignina parece melhorar a
adesão, e como consequência as propriedades mecânicas são melhores. Essa melhora na
adesão seria o resultado de uma fibra com superfície mais rugosa e das interações
químicas entre a fibra e a matriz que são facilitadas pelos grupos não polares presentes na
estrutura da lignina.
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Geralmente, a incorporação de lignina em materiais termoplásticos é limitada, pois
em quantidades elevadas de lignina as blendas se tornam fracas e quebradiças. No
entanto, Li et al (1997) desenvolveram uma blenda homogênea de lignina kraft com poli
(acetato de vinila) e plastificantes, na qual a lignina é o componente principal da blenda
com uma concentração de 85%. Os autores determinaram que o comportamento mecânico
das blendas está diretamente correlacionado com o grau de associação intrínseco da
lignina kraft. O uso de lignina de bagaço ou de palha de cana, oxidadas ou não, permanece
inédito.

2.11 Técnicas de caracterização
A inserção de fibras naturais com alto modulo em polímeros termoplásticos pode ser
interessante visando à obtenção de materiais com propriedades diferenciadas (LUZ, 2008).
Entretanto, devido à sua complexa microestrutura, estes compósitos são de difícil
caracterização. Por isso, é interessante avaliar o material de uma forma completa,
analisando-se as propriedades tanto da fibra quanto da matriz, com o objetivo de se obter
respostas que ajudarão a elucidar a influência do reforço no compósito final. Atualmente
certas análises podem fornecer informações interessantes sobre a estrutura do material
final e do reforço inserido. Neste trabalho foram utilizadas técnicas para o estudo das
propriedades térmicas, mecânicas e de superfície, absorção de umidade, modificações
estruturais e morfológicas nos materiais estudados. Desta maneira, esse conjunto de
técnicas pode proporcionar uma caracterização efetiva das fibras, ligninas e dos
compósitos, visando explicar as alterações no desempenho dos materiais finais obtidos.

2.12 Difração de raios-X

A cristalinidade de um polímero é um importante parâmetro que define suas
propriedades físicas e químicas, juntamente com a massa molar e sua distribuição
(BAUMHARDT NETO, 2007).

O grau ou índice de cristalinidade dos polímeros (Ic)

expressa a porção de regiões cristalinas presentes na molécula com relação às não
cristalinas, e pode ser avaliado pelo método de difração de raios-X (MAZIERO, 2013).
Macromoléculas e polímeros podem formar cristais da mesma forma que compostos
inorgânicos, minerais, etc. Esta técnica utiliza o espalhamento coerente de raios-X, por
estruturas organizadas (cristais), permitindo realizar estudos morfológicos em materiais,
determinando sua estrutura cristalina e sua fração (percentual) cristalina (BAUMHARDT
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NETO, 2007). A difração baseia-se no fato dos comprimentos de onda dos raios-X serem
comparáveis às distâncias interatômicas dos cristais. Efeitos de interferência ocorrem
através da interação radiação-matéria. Quando a estrutura é ordenada, possuindo certa
regularidade, como no caso dos cristalitos, as interferências são acentuadas, podendo-se
distinguir essas estruturas das desordenadas (RAMOS, 2005).
O grau de polimerização e a cristalinidade da celulose têm sido considerados fatores
determinantes em relação à hidrólise de substratos celulósicos (CHANG E HOLTZAPPLE,
2000). Por isso, as análises de difração de raios-X são uma ferramenta importante para
avaliar a influência das etapas de obtenção da celulose branqueada sobre a cristalinidade
deste polímero, sendo que este método é rápido e prático para estimativa da cristalinidade
relativa, e é bastante útil para comparação de amostras (REZENDE et al, 2011).

2.13 Espectrometria de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
A espectrometria de infravermelho é uma ferramenta versátil aplicada às
determinações qualitativas e quantitativas de espécies moleculares de todos os tipos. A
análise por FTIR tem sido bastante utilizada em estudos estruturais devido, principalmente,
à facilidade de execução dos procedimentos e por não necessitar de tratamentos de
amostra, podendo realizar análises sem modificações na estrutura (GAMBARATO, 2014).
As aplicações mais importantes desta metodologia encontram-se em análise quantitativa
de materiais industriais e agrícolas e em controle de processos, e vêm sendo muito utilizada
para caracterização química das ligninas e seus derivados (HOLLER et al, 2009; SILVA,
2014). Embora o espectro no infravermelho seja característico da molécula como um todo,
certos grupos de átomos dão origem a bandas que ocorrem mais ou menos na mesma
frequência, independentemente da estrutura da molécula. É justamente a presença dessas
bandas características de grupos que permitem a obtenção de informações estruturais
úteis (SILVERSTEIN et al, 1994). Trata-se de uma técnica não destrutiva, que apresenta
alta sensibilidade e seletividade, alta razão sinal ruído e boa precisão. Além disso, os
procedimentos necessitam de amostras com pouca massa e o tempo de análise é curto,
em torno de 30 minutos (GHAFFAR; FAN, 2013; GILARRANZ et al, 2001; MARABEZI,
2009).
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2.14 Espectrometria de ressonância magnética nuclear de prótons (1H RMN)

A espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN) é uma das
ferramentas mais importantes disponíveis para elucidação da estrutura de espécies
químicas, e tem facilitado investigações sobre aspectos estruturais de macromoléculas
complexas, tais como a lignina (HOLLER et al, 2009; SILVA, 2014). O espectro de ¹H
RMN é geralmente usado para a determinação dos teores dos diferentes grupos funcionais
(GAMBARATO, 2014). Essa metodologia baseia-se no fato de que, sob condições
apropriadas em um campo magnético, uma amostra pode absorver radiação
eletromagnética na região de radiofrequências (rf) em uma frequência regida pelas
características estruturais da amostra (SILVERSTEIN et al, 1994). A absorção é função de
determinados núcleos da molécula, diferentemente da espectroscopia no ultravioleta
visível e no infravermelho, nas quais os elétrons mais externos estão envolvidos no
processo de absorção (HOLLER et al, 2009; SILVERSTEIN et al, 1994). Para que o núcleo
atinja o estado de energia para ocorrer a absorção, é necessário colocar a amostra em um
campo magnético intenso (HOLLER et al, 2009). Um espectro de RMN é um registro gráfico
das frequências dos picos de absorção contra suas intensidades (SILVERSTEIN et al,
1994).

2.15 Caracterização térmica dos compósitos por análise termogravimétrica (TGA),
calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise dinâmico-mecânica (DMA)

A análise térmica é definida como um grupo de técnicas por meio das quais uma
propriedade física de uma substância e/ou de seus produtos de reação é medida em função
da temperatura, enquanto essa substância é submetida a uma programação controlada de
temperatura (IONASHIRO; GIOLITO, 1980).
A caracterização térmica dos compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais
é um parâmetro muito importante a ser determinado, pois a quantidade de reforço na matriz
poderá influenciar diretamente sobre as propriedades finais do compósito (CHOUDHURY,
2008; MÜLLER et al, 2009). Além disso, é importante também avaliar processos de
degradação durante a produção destes materiais, já que as fibras lignocelulósicas são
submetidas a intensos aquecimentos durante a fabricação de compósitos (ARBELAIZ et
al, 2006a).

A estabilidade térmica desses materiais pode ser estudada por

termogravimetria (TGA).
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A análise termogravimétrica (TGA) é uma técnica de análise térmica na qual a
variação de massa da amostra (perda ou ganho) é determinada em função da temperatura
e/ou tempo, enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de
temperatura. Esta técnica permite conhecer as alterações que o aquecimento pode
provocar na massa das substâncias, permitindo estabelecer a faixa de temperatura em que
elas adquirem composição química, fixa, definida e constante, a temperatura que começam
a se decompor, acompanhar o andamento de reações de desidratação, oxidação,
combustão, decomposição, entre outros (MATOS; MACHADO, 2007). Neste trabalho, a
termogravimetria foi utilizada para conhecer a temperatura em que fibras, ligninas e matriz
(polipropileno) isoladas e os compósitos fibras/matriz/lignina começam a degradar.
Outra técnica importante a ser estudada nesses compósitos é a calorimetria
exploratória diferencial (DSC), a qual permite conhecer a temperatura de evaporação (para
os materiais modificados), as temperaturas de fusão e de cristalização, como também as
entalpias envolvidas nos processos de fusão e cristalização (para os compósitos)
(MULINARI, 2009).
Na técnica de DSC, o analisador térmico registra no termograma a variação do fluxo
de calor associado a uma mudança térmica da amostra, em função da temperatura ou do
tempo. A Figura 6 apresenta uma ilustração de um termograma típico de DSC. A partir dos
termogramas de DSC, pode-se calcular as áreas correspondentes aos traçados de
transições particulares, sabendo-se que tais áreas permitem a medida direta da entalpia
associada a cada uma destas transições.
Figura 6 - Exemplo de uma curva DSC

Fonte: Mulinari (2009)
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Neste trabalho foram determinadas a estabilidade térmica e a temperatura de início
de degradação das fibras e dos compósitos, bem como as temperaturas de evaporação
(para as fibras), as temperaturas de fusão da matriz polimérica, bem como também as
entalpias envolvidas nos processos de fusão.
A análise dinâmico-mecânica (DMA) é uma técnica muito importante para estudar o
comportamento mecânico de materiais compósitos de matriz polimérica (ROMANZINI et
al, 2012), e têm sido amplamente utilizada para caracterização de polímeros através dos
processos de relaxação, tanto macroscópico quanto molecular, por apresentar
sensibilidade muito superior (por volta de três ordens de grandeza) quando comparada às
técnicas convencionais de análise térmica (CANEVAROLO Jr, 2007).
As propriedades dinâmico-mecânicas de compósitos reforçados com fibras
dependem da natureza da matriz e da fibra, da distribuição e orientação das fibras de
reforço, da natureza da interface matriz/fibra e, da região da interface. Mesmo uma
pequena mudança na natureza química e física da fibra para uma dada matriz pode resultar
em mudanças notáveis nas propriedades dinâmico-mecânicas dos compósitos (IDICULA
et al, 2005). O módulo de armazenamento (E') é a contribuição da componente elástica
dos compósitos (ETAATI et al, 2014). Ele está intimamente relacionado com a capacidade
de um material de suportar carga, e é análogo para o módulo de flexão (E) (MOHANTY et
al,ă2006).ăAărazãoăentreăoămóduloădeăperdaă(E”)ăeăoămódulo de armazenamento (E') fornece
oăfatorădeăamortecimentoă(tană ).ăOăparâmetroătană ăconfereăoăequilíbrioăentreăaăfaseăelásticaă
e a fase viscosa em uma estrutura polimérica (HAMEED et al, 2007). Além disso, o pico de
tană ă éă associadoă comă oă movimentoă parcial de uma estrutura de polímero, em que
pequenos grupos e segmentos de cadeia inicialmente "congelados" começam a se mover
de forma cooperativa (ROMANZINI et al, 2012).
A análise dinâmico-mecânica é uma ferramenta muito importante para o estudo de
compósitos, e tem-se mostrado um método eficaz para estudar as relaxações nos
polímeros e desse modo, o comportamento dos materiais sob várias condições de tensão
e de composição das fibras nos compósitos, cumprindo seu papel em determinar as
propriedades mecânicas (ETAATI et al, 2014; IDICULA et al, 2005). Neste trabalho, a
técnica de DMA foi aplicada aos compósitos de polipropileno reforçados com fibras
naturais, como uma tentativa de se avaliar a interface entre a fibra e a matriz e, também as
propriedades dinâmico-mecânicas dos materiais obtidos.
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2.16 Determinação das propriedades mecânicas dos materiais compósitos

As propriedades mecânicas dos materiais compósitos poliméricos são de extrema
importância devido aos requisitos e/ou exigências que esses materiais devem atender na
maioria de suas aplicações. A análise destas propriedades é uma das considerações
essenciais a se fazer no processo de seleção de materiais compósitos para o projeto de
uma peça ou produto (CANTO; PESSAN, 2007). Na avaliação das propriedades mecânicas
devem-se levar em conta as características sinergéticas dos materiais que dependem do
reforço e da matriz (MULINARI, 2009). Neste trabalho foram avaliadas as propriedades
mecânicas de resistência à tração, flexão, impacto e cisalhamento.
Os ensaios de tração foram realizados de acordo com a metodologia ASTM D-638.
Esse procedimento foi desenvolvido para a avaliação das propriedades de tração para
controle e especificação de materiais plásticos, além destes dados serem também bastante
usados para a caracterização qualitativa na pesquisa e desenvolvimento de novos
materiais (ASTM, 2003a). A resistência à tração é a máxima tensão sob tração sustentada
pelo corpo de prova durante o ensaio de tração (CANTO; PESSAN, 2007), e pode ser
calculada pela equação 1, onde F é a força medida em Newtons durante a quebra do
material e A é a área da seção transversal inicial do corpo de prova:
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O alongamento representa aumento percentual do comprimento da peça sob tração,
no momento da ruptura. Os resultados dos ensaios de resistência à tração são obtidos
como curvas do tipo tensão versus deformação. O módulo de elasticidade ou módulo de
Young (E) é a razão entre a tensão de tração (σ) e a deformação ( ) correspondente, que
é a inclinação da reta (tangente) traçada sobre a porção linear da curva de tensão versus
deslocamento, conforme a equação 2. Assim, quanto maior for o módulo de elasticidade
do material maior será a sua resistência à deformação.

=
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�
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A metodologia ASTM D-790 foi utilizada para os ensaios de flexão. Essa metodologia
é utilizada para a determinação das propriedades de flexão de plásticos reforçados ou não.
A avaliação da resistência à flexão é especialmente útil para controle de qualidade e de
especificação (ASTM, 2003b). Os ensaios foram realizados em um sistema que utiliza o
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carregamento em três pontos. Nos ensaios de flexão as propriedades de interesse são
resistências à flexão e o módulo de elasticidade em flexão. A resistência à flexão é a tensão
máxima sustentada pelo corpo de prova durante o ensaio, e pode ser calculada através da
equação 3, onde P é a força aplicada sobre o material ensaiado, em Newtons, L a distância
entre os apoios e b é a largura e h a espessura do corpo de prova.

� � ê

� à

ã =

. �.
. .ℎ

(3)

O módulo de flexão é determinado pela equação 4 descrita pela norma ASTM D790,
onde L a distância dos apoios, m é a inclinação da tangente da porção linear da curva
carga versus deformação, b é a largura e h a espessura do corpo de prova.
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.
. .ℎ

(4)

A resistência ao impacto é uma das propriedades mais requisitadas para a
especificação e comportamento mecânico de polímeros, principalmente os plásticos
(HAGE JÚNIOR, 2007), e representa a tenacidade do material, ou seja, mede a habilidade
de um material de absorver energia sem sofrer ruptura. A metodologia ASTM D-6110-06
foi utilizada para os ensaios de impacto O ensaio de impacto Charpy indica a energia
necessária para quebrar corpos de prova entalhados sob condições padronizadas. Podemse usar corpos de prova com entalhes na forma de U ou em V, que serão fixados na
horizontal e golpeados por um pêndulo de energia padronizado em Joules (MULINARI,
2009). Os resultados obtidos através de ensaios Charpy são expressos em energia de
ruptura por impacto dividida pela espessura do corpo de prova ou, preferencialmente, pela
área da seção do corpo de prova na região do entalhe (HAGE JÚNIOR, 2007).
A medida de resistência ao cisalhamento de compósitos envolve desafios, tendo em
vista o fato de que é necessário induzir um estado de tensões cisalhantes no plano. A
determinação das propriedades de cisalhamento de materiais compósitos é muito mais
difícil do que a determinação das propriedades mecânicas longitudinais e transversais.
Muitas variações de cada método e diferentes metodologias têm sido desenvolvidas, mas
para a determinação da força de cisalhamento de materiais compósitos, o método mais
utilizado é o Iosipescu, desenvolvido em 1960 para determinação das propriedades de
cisalhamento de metais e que, mais tarde, foi adaptado para compósitos (PRABHAKARAN,
1985). Este método de teste abrange as propriedades de cisalhamento de materiais
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compósitos reforçados por fibras de alto módulo, incluindo compósitos reforçados com
fibras curtas nos quais a maioria das fibras se encontram distribuídas aleatoriamente
(ASTM, 2012). No ensaio de cisalhamento Iosipescu, a presença do entalhe em V resulta
em um estado de tensão na região do entalhe, que pode ser considerado puro mesmo que
ainda não uniforme (Gonçalves 2009; Pindera, 1989; TEW, 2001). O módulo de
cisalhamento é obtido através do coeficiente angular do gráfico tensão versus deformação.
A resistência ao cisalhamento na seção entre os entalhes é igual à razão entre à carga
aplicada, em Newtons, e a seção entre os entalhes (ASTM, 2012).

2.17 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica geralmente utilizada para
o estudo de estruturas superficiais ou subsuperficiais (GONÇALVES, 2007). Uma das
vantagens apresentadas pela MEV é a combinação de análises microestruturais que
contribuem para o amplo uso desta técnica (MAZIERO, 2013). As imagens obtidas têm alta
profundidade de foco, são tridimensionais e de alta resolução (GONÇALVES, 2007). A
microscopia de varredura para caracterização de biomassa é amplamente utilizada
principalmente para avaliar mudanças na superfície da amostra após um determinado
tratamento (MAZIERO et al, 2012; MILEO et al, 2011; MULINARI, 2009). Nos compósitos,
a resistência mecânica depende do comprimento e orientação da fibra, da fração em
volume das fibras, da matriz e das propriedades mecânicas, cristalinidade dos compósitos
e da ligação interfacial entre a fibra e a matriz (LUZ, 2008). A natureza da adesão entre a
matriz e a fibra e informações estruturais relacionadas às propriedades mecânicas podem
ser avaliadas pelas imagens de MEV. Além disso, alguns dos possíveis danos nos
compósitos estão associados à falha da ligação entre fibra e matriz e quebra da fibra. Então
para avaliar esses parâmetros, a técnica de microscopia eletrônica de varredura é bastante
adequada. A técnica de MEV foi utilizada para avaliar as modificações na estrutura da
biomassa e a adesão fibra/matriz da superfície fraturada nos ensaios de impacto dos
compósitos, além da distribuição do reforço na matriz.
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2.18 Ângulo de contato e energias de superfície

A avaliação da tensão interfacial em polímeros tem recebido atenção considerável
nos últimos anos, devido à importância do conhecimento deste parâmetro para várias
aplicações industriais, tais como recobrimento, misturas poliméricas, compósitos, dentre
outros (DEMARQUETTE, 2007). O ângulo de contato é um parâmetro importante que
define o fenômeno de molhabilidade, importante na fabricação de compósitos e processos
(DHAKAL et al, 2012). Em materiais compósitos, as propriedades interfaciais de fibra e
matriz desempenham um papel importante na performance mecânica final. As interações
na interface geralmente consistem em aderência física, ligação química e travamento
mecânico (TRAN et al, 2011).
A origem da tensão superficial de um líquido é a força de atração das moléculas que
o compõe. Na ausência de outras forças, essa força atrativa entre as moléculas faz com
que o líquido coalesça em forma de uma gota esférica. Como uma regra geral, quanto
maior a proporção de grupos polares na molécula maior a atração entre elas. Grandes
forças atrativas dão origem a grandes tensões superficiais e quando isso acontece o líquido
tende a formar pequenas gotas sobre a superfície ao invés de molhá-la uniformemente.
Consequentemente, líquidos com pequenas tensões superficiais formam um filme sobre a
superfície que a cobre por inteiro. Energia é definida como a capacidade de realizar
trabalho, e a forma como uma superfície possui energia pode ser entendida a partir de sua
composição. Uma superfície rica em ligações polares tem energia superficial maior que
uma superfície com poucas dessas ligações. Um líquido como água (polar) tende a se
espalhar sobre uma superfície com alta energia superficial, e a formar pequenas gotas
sobre uma superfície de baixa energia superficial. Em outras palavras, é necessária
energia para superar a tensão superficial do líquido e essa energia vem da superfície na
qual o líquido repousa, a energia superficial (SANTOS, 2005).
Tensão e energia superficiais levam em consideração o comportamento de líquidos
em contato com a superfície de materiais. Uma maneira de quantificar esse comportamento
é a medida do ângulo de contato. Quando o líquido utilizado é a água, a medida do ângulo
de contato é uma medida de hidrofobicidade do material. O ângulo de contato é uma
medida quantitativa das interações sólido-líquido e, portanto, fornece informações sobre a
energia de superfície de sólidos (FUENTES et al., 2013). Em alguns estudos específicos,
a medida do ângulo de contato é realizada em condições dinâmicas. Nestes caso, a
umectação de um líquido sobre uma superfície sólida é comumente conhecida como o
movimento da linha trifásica ou linha de molhabilidade em toda a superfície do sólido. Os
ângulos dinâmicos diferem do valor correspondente de ângulo estático, e podem se referir
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ao ângulo de avanço ou de recuo (TRAN et al., 2011). Os parâmetros de molhabilidade, e
em particular, os ângulos de contato de avanço ou de recuo devem ser obtido para avaliar
corretamente as componentes de energia de superfície por meio das teorias de
componente de energia de superfície. Boa adesão interfacial inicialmente requer uma boa
molhabilidade entre a fibra e a matriz, para alcançar um contato interfacial amplo e
adequado; para isso, as energias de superfície dos dois materiais são parâmetros
importantes (TRAN et al., 2013).

2.19 Sorção dinâmica de vapor (DVS)

A técnica de sorção dinâmica de vapor, comumente conhecida como DVS, é baseada
na determinação gravimétrica de quão rápido o vapor é absorvido pela amostra. Variando
a concentração de vapor e fazendo as medições de variação de massa, é possível
determinar a velocidade e a quantidade de solvente absorvido pela amostra. A maioria dos
experimentos de DVS é realizada com vapor de água para medir o efeito das diferentes
condições de umidades relativas. Em geral, uma isoterma de sorção de vapor de água
mostra a quantidade de vapor absorvido no equilíbrio em função da pressão de vapor
relativa do estado estacionário, a uma temperatura constante. Para isotermas de sorção
de água, a pressão de vapor relativa de água é geralmente expressa como umidade
relativa. A água desempenha um papel extremamente importante na natureza e em quase
todas as tecnologias conhecidas. A absorção de água por materiais tem um grande efeito
sobre as propriedades mecânicas e na estabilidade. Para materiais compósitos, a técnica
de DVS vêm sendo constantemente utilizada para estudo de mecanismos de transporte e
absorção de água (BIANCO et al, 2013; GUILLARD et al, 2013; VOLKVA et al, 2012).
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3

OBJETIVOS

3.1

Geral

O principal objetivo deste trabalho é a utilização da lignina, oxidada ou não, como
agente compatibilizante em compósitos de polipropileno reforçados com celulose obtida a
partir de bagaço e palha de cana-de-açúcar.

3.2



Específicos

Extrair a celulose, do bagaço e da palha, por meio do pré-tratamento com ácido diluído,
deslignificação, pré-branqueamento com xilanase e branqueamento químico
composto de extração alcalina, quelação com EDTA e tratamento com peróxido de
hidrogênio;



Caracterizar quimicamente a palha e o bagaço de cana na sua forma in natura,
deslignificada, pré-branqueada com xilanase e branqueada;



Extrair a lignina de bagaço e de palha, a partir do licor negro obtido na etapas de
deslignificação, seguida ou não de oxidação química com peróxido de hidrogênio;



Caracterizar as ligninas e as ligninas oxidadas obtidas;



Obter os compósitos de polipropileno e celulose/lignina oxidada ou não de bagaço e
de palha de cana-de-açúcar;



Avaliar as propriedades mecânicas, termogravimétricas, morfológicas e de superfície
dos materiais obtidos.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

Segue abaixo um fluxograma que descreve a sequência de trabalho para a obtenção
dos compósitos (Figura 7):
Figura 7 - Fluxograma para obtenção dos compósitos

Fonte: Arquivo pessoal.

4.1

Pré-tratamento do bagaço e da palha de cana com ácido diluído

O bagaço de cana-de-açúcar utilizado neste trabalho foi gentilmente fornecido pela
Usina Vale do Rosário, localizada em Orlândia - SP, e colhido diretamente do balcão de
armazenamento da usina. Após transporte à Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP,
o bagaço foi lavado exaustivamente com água e seco ao ar livre até redução de sua
umidade a valores inferiores a 10%. Por fim, o bagaço seco foi armazenado em sacos
plásticos de capacidade de 50 L.
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Toda a palha de cana-de-açúcar utilizada neste trabalho foi obtida no Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC) em Piracicaba – SP, colhida no mês de Junho de 2012. O
material foi lavado exaustivamente com água e a secagem foi realizada ao sol, até que a
umidade do material atingisse valores próximos a 10%. Em seguida, a palha seca foi
armazenada em sacos plásticos de capacidade de 50 L.
O bagaço e a palha de cana foram primeiramente submetidos à moagem (menor que
1 mm), em um moinho do tipo martelo, sendo em seguida pré-tratados com ácido sulfúrico
diluído em um reator rotatório de aço-inox, com volume de 40 L, disponível no
Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP.
As condições de reação, descritas por Silva, V. (2009), foram as seguintes: 4 kg de
material (massa seca), H2SO4 1% (m/v), relação sólido-líquido 1:10 (m/v), temperatura de
reação de 120 °C por 10 min.

Após o término da reação o material pré-tratado foi

descarregado do reator, e o hidrolisado hemicelulósico separado do material pré-tratado
utilizando-se uma centrífuga semi-industrial a 1100 rpm. O material recolhido foi lavado
exaustivamente com água até a total remoção dos açúcares hidrolisados (pentosanas).

4.2

Deslignificação alcalina

As reações de deslignificação foram realizadas no mesmo reator rotatório de açoinox utilizado para as reações de pré-tratamento. As reações de deslignificação foram
realizadas de acordo condições de tratamento bastante descritas na literatura (SILVA,V.,
2009; NAKANISHI, 2010, ROCHA et al, 2014a), mantendo-se uma relação sólido-líquido
de 1:10 (m/v) e solução de 1% de NaOH (m/v). A reação foi mantida, sob rotação, a 100°C
± 2°C por 1 h.
Após a reação de deslignificação, o reator foi descarregado e, a fração solúvel (licor
negro rico em lignina) coletada juntamente com a celulose bruta. A mistura foi separada
por centrifugação utilizando-se uma centrífuga semi-industrial a 1100 rpm. O licor negro foi
coletado para obtenção da lignina. A fração celulósica foi lavada, até pH próximo à
neutralidade, seca e então armazenada a 4°C para posterior caracterização.
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4.3

Branqueamento da polpa celulósica

4.3.1 Atividade enzimática da xilanase

A atividade da xilanase foi determinada pela medida da quantidade de açúcares
redutores liberados a partir da xilana, de acordo com o método de BAILEY et al (1993). Os
açúcares redutores foram dosados pelo método do ácido 3,5-dinitrossalicílico (DNS)
(MILLER, 1956). Uma unidade de atividade enzimática é definida como a quantidade de
enzima necessária para produzir 1mol de xilose por minuto a 50°C.

4.3.2 Pré-branqueamento com a enzima xilanase

Os tratamentos das polpas de palha e de bagaço foram conduzidos em bolsas de
polipropileno, em banho termostatizado a 50°C por 2 h. A consistência do meio reacional
foi de 10% e utilizou-se tampão fosfato de sódio pH = 7,25 (MORIYA, 2007). A carga
enzimática utilizada foi de 36 UI/g de polpa. Após o tratamento enzimático, a polpa foi
filtrada em funil de Büchner e lavada com aproximadamente 1,5 L de água destilada.
A enzima utilizada neste projeto foi gentilmente cedida pela empresa Novozymes
(Bagsvaerd, Dinamarca).

4.3.3 Branqueamento químico

4.3.3.1 Estágio de extração alcalina

A extração alcalina, das polpas pré-branqueadas de bagaço e de palha, foi conduzida
em béquer com agitação, em banho termostatizado à temperatura de 65°C por 1 h, com
hidróxido de sódio a uma concentração de 5% (m/v), com consistência de meio reacional
de 5% (m/m), sob agitação mecânica. Ao término da reação, o material foi filtrado em funil
de Büchner e lavado exaustivamente até que o pH do filtrado estivesse próximo da
neutralidade (MORIYA, 2007). Ao término do processo de filtração, a polpa extraída foi
seca a temperatura ambiente.
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4.3.3.2

Estágio de quelação

Foram adicionados a uma bolsa de polipropileno, a polpa seca ao ar (após o processo
de extração alcalina), 0,5% de EDTA (m/m em relação à polpa seca) e água destilada a
70°C para ajustar a consistência da massa em 10% (m/m). O pH foi ajustado para 5,0 com
H2SO4. O saco de polipropileno foi colocado em banho termostatizado a 70°C por 60 min.
Após o cozimento, a polpa foi filtrada e lavada com água destilada a 70°C até que o pH do
filtrado estivesse próximo da neutralidade (BIANCHI, 1999). Ao término do processo de
filtração, a polpa extraída foi seca a temperatura ambiente.

4.3.3.3 Estágio com peróxido de hidrogênio

O estágio de branqueamento com peróxido de hidrogênio foi conduzido em bolsas de
polipropileno em banho termostatizado a temperatura de 70°C, por 60 min, com pH 8-12,2,
sob uma consistência de polpa de 3% (m/m) e 5% H2O2 (v/v). O H2O2 atua como agente de
branqueamento, mas é pouco seletivo; ao mesmo tempo que reage com a lignina,
oxidando-a e removendo-a, também reage com a fibra celulósica promovendo a
despolimerização. Esse efeito pode ser minimizado com o uso de aditivo: 0,1% (m/v) de
MgSO4. O aditivo foi solubilizado em H2O e adicionado ao meio reacional. Ao final da
reação a polpa foi filtrada e lavada com água destilada a 70°C (BIANCHI, 1999), até que o
pH final fosse próximo da neutralidade. Ao término do processo de filtração, a polpa
extraída foi seca a temperatura ambiente.

4.4

Obtenção das ligninas de bagaço e de palha de cana

Os licores negros de bagaço e de palha, obtidos após a etapa de deslignificação,
foram acidificados até pH 2,0, utilizando-se H2SO4, para que as ligninas fossem
precipitadas. As ligninas foram lavadas exaustivamente com água para remoção da maior
parte das polioses e possíveis ácidos presentes, secas a temperatura ambiente, e
posteriormente filtradas e maceradas.
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4.5

Oxidação química das ligninas de bagaço e de palha de cana

As reações de oxidação de lignina foram realizadas de acordo com a metodologia
descrita por Nakanishi et al (2011). Colocou-se 10 g de lignina moída e seca, obtida a partir
do licor negro da etapa de deslignificação, junto a 100 mL de água destilada e 1 mL de HCl
1 mol.L-1, em um balão de vidro de duas bocas, munido de condensador. O balão foi
alocado em manta acrílica. A mistura foi aquecida até ebulição, e em seguida 50 mL de
H2O2 30% v/v, previamente preparado, foi adicionado gota a gota ao meio reacional. Após
2 h, a reação foi interrompida retirando-se o balão da manta. O material resultante foi
filtrado e lavado com 2 L de água destilada até completa remoção do peróxido residual. A
lignina oxidada foi seca em capela por 24 h, em estufa a 60°C por mais 12 h e colocada
em dessecador até temperatura ambiente.

4.6

Obtenção dos compósitos com celulose e lignina de bagaço e palha

Os compósitos foram obtidos em um homogeneizador de plásticos de laboratório da
MH Equipamentos (modelo MH-50H) (Figura 8), disponível na Divisão de Materiais (AMR)
do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA). As palhetas de homogeneização
giram com, aproximadamente, 2600 rpm na primeira velocidade e 5250 rpm na segunda,
tornando o processo de homogeneização rápido.
Para a obtenção dos compósitos, primeiramente as fibras de celulose branqueadas
e as ligninas (oxidadas ou não) foram secas em estufa a 80°C por 3 h. O PP também foi
seco a mesma temperatura, porém por 1 h. Posteriormente, os materiais foram pesados
nas proporções de 5 a 40% (m/m) de celulose de bagaço e de palha, 0 a 20% (m/m) de
lignina (oxidada ou não) e 95 a 40% (m/m) de PP. O tempo de mistura de cada compósito
obtido também foi cronometrado. Após a mistura, o material fundido passou entre rolos de
aços inox (calandras), seguido de resfriamento com imersão em água. Após a imersão em
água os compósitos foram moídos em moinho granulador (RONE) até passar por peneira
de 13 mm e secos em estufa a 50°C por 3 h.
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Figura 8 - Misturador termocinético (A) e detalhe da cápsula bipartida (B)

Fonte: Arquivo pessoal.

Os materiais moídos provenientes do processamento em misturador termocinético,
após secagem em estufa a 80°C por 3 h, foram injetados em molde contendo cavidades
com dimensões específicas para os ensaios mecânicos, utilizando a injetora Jasot 300/130,
disponível na Divisão de Materiais (AMR) do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial
(CTA). A programação da injetora está descrita no Apêndice A.
Tabela 3 - Descrição dos compósitos de PP reforçados com fibras de celulose e lignina

Amostra

Tipo de fibra
(bagaço ou palha)

Quantidade de
PP (% m/m)

Quantidade de
reforço (% m/m
celulose)

C5%
C5%
C5%
C5%
C10%
C10%
C10%
C10%
C20%
C20%
C20%
C20%
C30%
C30%
C30%
C30%
C40%
C40%
C40%
C40%

Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada
Celulose branqueada

95
90
85
75
90
85
80
70
80
75
70
60
70
65
60
50
60
55
50
40

5
5
5
5
10
10
10
10
20
20
20
20
30
30
30
30
40
40
40
40

Quantidade de
Lignina/Lignina
oxidada
(% m/m)
0
5
10
20
0
5
10
20
0
5
10
20
0
5
10
20
0
5
10
20
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Os compósitos obtidos com diferentes proporções e fibras de bagaço/palha estão
relacionados na Tabela 3. Considerando que trabalhou-se com dois diferentes materiais
lignocelulósicos como fontes de celulose e de lignina, e que também foi avaliada a
influência do processo de oxidação das ligninas nos materiais, ao final do processo de
obtenção o número total de diferentes composições para os compósitos foi de 72, e para
efeito de comparação também foi avaliada a matriz polimérica pura.

4.7

Comparação do uso de agente compatibilizante comercial nas propriedades
mecânicas dos compósitos

Muitos trabalhos na literatura investigam a influência do agente compatibilizante nas
propriedades mecânicas dos compósitos reforçados com diferentes fibras naturais e dentre
essas o bagaço de cana (MULINARI,2009), o curauá, (ARAÚJO; WALDMAN; DE PAOLI,
2008, o bambu (ISMAIL et al, 2002) e a juta (CHAND; DWIVEDI, 2006). Então, para servir
de controle em comparação ao efeito compatibilizante da lignina/lignina oxidada nos
compósitos, e verificar a influência do polipropileno grafitizado com anidrido maleico (MAPP) produzido pela SIGMA ALDRICH, como agente compatibilizante nas propriedades
mecânicas dos compósitos, foram preparados compósitos reforçados com 5% (m/m) de
MA-PP em misturador termocinético e injetados nas dimensões dos corpos de prova de
tração, flexão e impacto, conforme a Tabela 4, a fim de comparar com os compósitos
estudados neste trabalho.
Tabela 4 - Descrição dos compósitos de PP reforçados com fibras de celulose.

Amostra
CB5%

CP5%

Tipo de fibra
reforçada
Celulose
branqueada de
bagaço

Quantidade de
PP (% m/m)
90

Quantidade de
celulose (% m/m)
5

Quantidade de PPg-MAH (% m/m)
5

Celulose
branqueada de
palha

90

5

5
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4.8

Análises

4.8.1 Determinação do rendimento total

O rendimento das polpas obtidas em cada etapa foi determinado pela razão entre a
massa após o término etapa em questão e a massa antes dessa mesma reação. O
rendimento bruto pode ser dado por:

� % =

�
�

∗

(5)

em que: R(%) = rendimento da reação em porcentagem;
m = massa de polpa após o término da etapa em questão (g);
M = massa de polpa no início da etapa em questão (g);

4.8.2 Composição química do material lignocelulósico

A caracterização química das amostras foi realizada empregando-se o método
modificado de Klason (ASTM, 1956), desenvolvido por Rocha et al (1997) e validado por
Gouveia et al (2009). Essa metodologia foi inicialmente desenvolvida para bagaço de cana
e tem sido utilizada com sucesso para a palha de cana-de-açúcar (GAMBARATO, 2014;
MILÉO, 2011; SAAD et al, 2008). A determinação de extrativos no bagaço e na palha in
natura foi realizada utilizando-se etanol 95% (v/v) por 8 h em soxhlet.
Amostras de 2 g de material lignocelulósico (moído a 20 mesh), pesadas com
precisão de 0,1 mg, foram transferidas para um béquer de 100 mL e tratadas com 10 mL
de H2SO4 72%, sob vigorosa agitação, em um banho termostatizado a 45,0  0,5°C por 7
min. A reação foi interrompida com a adição de 50 mL de água destilada e transferiu-se a
amostra quantitativamente para um Erlenmeyer de 500 mL, elevando-se o volume de água
a 275 mL. Para a completa hidrólise dos oligômeros restantes, o Erlenmeyer foi fechado
com papel alumínio e autoclavado por 30 min a 1,05 bar e 121°C. Após a descompressão
da autoclave, o frasco foi retirado e resfriado à temperatura ambiente. A mistura reacional
foi filtrada e transferida para um balão volumétrico de 500 mL que foi completado com a
água de lavagem do material retido no filtro. Este balão que contém o hidrolisado foi
armazenado para análise por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) posterior de
carboidratos, ácidos orgânicos, furfural, hidroximetilfurfural e lignina solúvel.
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4.8.3 Determinação de carboidratos e ácidos orgânicos por CLAE

Os hidrolisados obtidos foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE), utilizando uma coluna Aminex HPX-87H (300 x 7,8 mm, Bio-Rad Laboratories Ltd)
em um cromatógrafo Shimadzu LC-10AD. Como fase móvel foi empregado H2SO4 0,005
mol.L-1 com fluxo de 0,6 mL.min-1, a 45°C. Os compostos foram monitorados com um
detector de índice de refração Shimadzu RID-6 A, sendo os compostos fenólicos presentes
nas amostras removidos por cartuchos de extração sólida Sep-Pak C18 (Waters).
Os cromatogramas das amostras foram comparados com os padrões dos açúcares
e ácidos orgânicos a serem analisados. A quantificação foi realizada por meio de curvas
de calibração de cada composto.

4.8.4 Determinação de lignina insolúvel em ácido

O material insolúvel retido no papel de filtro proveniente da etapa de hidrólise ácida
da caracterização química foi lavado com aproximadamente 1,5 L de água destilada, para
remoção de ácido residual (até pH próximo de 7), e seco em estufa à temperatura de 105°C
até massa constante. A porcentagem de lignina insolúvel em meio ácido foi calculada em
relação à massa de material lignocelulósico seco descontando-se a massa de cinzas
presente na lignina.

4.8.5 Determinação do teor de cinzas na lignina

Os materiais resultantes da etapa de determinação de lignina insolúvel foram
colocados em cadinhos de porcelana previamente calcinados e tarados. Em seguida,
esses materiais foram inicialmente pré-calcinados à temperatura de 400 °C por 1 h, com
os cadinhos tampados, e em seguida, removeu-se a tampa e calcinou-se o material por 2
h a 800°C. Após a calcinação, os cadinhos foram resfriados em dessecador e a massa de
cinzas determinada. A massa real de lignina Klason foi calculada descontando-se a massa
de cinzas.
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4.8.6 Determinação do teor de cinzas totais

Para determinação do teor de cinzas totais, foram pesados aproximadamente 2 g de
material lignocelulósico (base seca) em cadinho de porcelana previamente calcinado e
tarado. Posteriormente estes materiais foram inicialmente pré-calcinados à temperatura de
400 °C por 1 h, com os cadinhos tampados, e em seguida, removeu-se a tampa e calcinouse o material por 2 h a 800°C. Após a calcinação, o cadinho foi resfriado em dessecador e
a massa de cinzas determinada.

4.8.7 Determinação da lignina solúvel

A quantidade de lignina solúvel foi determinada pela medida de absorbância a 280
nm em um espectrofotômetro UV-visível Perkin Elmer modelo Lambda 25. Uma alíquota
de 5 mL do hidrolisado, obtido da etapa de hidrólise ácida para caracterização química dos
materiais lignocelulósicos, foi transferida para um balão volumétrico de 100 mL, juntamente
com 50 mL de água destilada e 2 mL de NaOH 6,5 N (pH final próximo a 12).
Após agitação, o volume foi completado com água destilada e essa mistura resultante
analisada no espectrofotômetro. A equação abaixo foi utilizada para determinar a
concentração de lignina solúvel no hidrolisado:

C Lig 
onde:

A

280nm

  HMF  C HMF   Furf  C Furf 
A

(6)

Clig: Concentração de lignina solúvel no hidrolisado (g/L);
A280nm: Absorbância do hidrolisado em 280 nm;
HMF:

Absortividade do hidroximetilfurfural (114 L.g-1.cm-1);

Furfural:

Absortividade do furfural (146,85 L. g-1.cm-1);

CHMF: Concentração de hidroximetilfurfural no hidrolisado (g/L);
CFurfural: Concentração de furfural no hidrolisado (g/L).
A: absortividade da lignina para o bagaço (23,7 L/g) e para palha de canade-açúcar (19,6 L/g) (ROCHA et al,1997).

64

4.8.8 Determinação de furfural e hidroximetilfurfural

Furfural e hidroximetilfurfural foram determinados por CLAE, em uma coluna
LiChrospher 100 RP-18 (5m) de 125 x 4 mm (Hewlett-Packard), utilizando-se
acetonitrila/água 1:8 (v/v) com 1% de ácido acético como fase móvel, a uma vazão de 0,8
mL.min-1 a 25°C. O hidrolisado obtido foi filtrado em membrana de diâmetro de poro de
0,45 m (Milipore), e injetado com uma válvula Rheodyne equipada com alça de injeção
de 20 L. Os compostos foram detectados a 276 nm, em um detector UV/Visível Shimadzu
SPD-10. As concentrações de furfural e hidrometilfurfural foram determinadas a partir de
curvas de calibração obtidas com os compostos puros.

4.8.9 Determinação da perda de componentes

Após a determinação da composição química das polpas após cada etapa descrita
nos fluxogramas foi possível determinar a perda de cada componente em cada uma dessas
etapas da seguinte forma (COSTA, 2005):

onde:

� =[

(��� −�� )
���

]∗

(7)

Pc = perda do componente (%)
mci = % do componente inicial * massa inicial de polpa
mcf = % do componente final * massa final da polpa

4.8.10 Determinação do Número Kappa

O número kappa (medida de lignina residual na polpa) foi determinado pela oxidação
por permanganato de potássio e titulação com tiossulfato de sódio, seguindo a metodologia
padrão Norma TAPPI (1985). Amostras das polpas, com massas entre 0,30 e 0,35 g (com
precisão de 0,1 mg), foram pesadas em béqueres, e cada uma delas foi suspensa em 10
mL de água destilada. Cada suspensão de polpa foi transferida com 140 mL de água para
um Erlenmeyer de 500 mL que foi mantido a 25°C, sob agitação magnética.
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Misturaram-se 25 mL de uma solução padrão de KMnO4 0,02 mol.L-1 (recém
preparada) com 25,00 mL de H2SO4 2 mol.L-1 em um Erlenmeyer de 125 mL, que foi
mantido a 25°C sob agitação magnética (solução A).
A solução A foi adicionada quantitativamente a cada Erlenmeyer contendo a
suspensão de polpa, utilizando-se 50 mL de água destilada para lavar as paredes do
Erlenmeyer. Após exatos 10 min (medidos com um cronômetro) foram adicionados 5,0 mL
de uma solução de KI 1,0 mol.L-1. Essa mistura foi titulada com uma solução padronizada
de Na2S2O3 0,025 mol.L-1 até o próximo ponto de viragem (desaparecimento da cor
castanha). Foram adicionados 2,5 mL de uma solução de amido 2% (m/v) e a titulação
continuada até a viragem de azul a incolor.
Adicionalmente foi quantificado o consumo de KMnO4 sem a adição de polpa
(branco), substituindo-se a suspensão de polpa por 150 mL de água destilada e seguindose o mesmo procedimento descrito acima.
O número kappa foi determinado pelas equações 8 a 10 (TAPPI,1985).

�=[
= ,

° =�∗
em que:

−

∗ ]/ ,

∗�+ ,

∗[ + ,

∗

(8)

(9)

− � ]/

(10)

P = volume de KMnO4 que reagiu (mL);
a = volume de Na2S2O3 consumido pela amostra (mL);
b = volume de Na2S2O3 consumido pelo branco (mL);
f = fator de correção determinado para cada P;
N = normalidade da solução de Na2S2O3;
T = temperatura da análise (°C);
W = massa da polpa seca (g);
n°k = número kappa

4.8.11 Viscosidade

A viscosidade está relacionada com o grau de polimerização da celulose (MORIYA,
2007). Para as determinações de viscosidade das polpas obtidas foi utilizado um
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viscosímetro Ostwald-Fensk de 200 mL imerso em um banho termostatizado a 25,0±0,1°C,
seguindo-se a metodologia padrão TAPPI (1982).
O líquido foi aspirado até ultrapassar as duas marcas de calibração e deixado escoar.
Foi determinado o tempo necessário para o menisco do líquido passar entre as duas
marcas, utilizando-se um cronômetro. Conhecendo-se os valores de densidade e
viscosidade do H2SO4 98% na temperatura medida, foi possível calcular a constante do
viscosímetro pela equação 11. O procedimento foi realizado em triplicata.

em que:

�

= /

∗

(11)

kv = constante do viscosímetro (cP.s-1.g-1.cm3);
V = viscosidade do H2SO4 a 25°C = 19,25cP (TAPPI,1982);
d = densidade do H2SO4 a 25°C = 1,84 g.cm-3 (WEAST,1984);
t = tempo de escoamento (s)

A viscosidade das polpas foi determinada por método padrão (TAPPI, 1982). Em
béqueres foram pesados exatamente 0,125 g (com precisão de 0,1 mg) de polpa seca e
em seguida foram adicionados 25 mL de etilenodiamina cúprica (solução 0,5 mol.L-1 em
Cu+2). A mistura foi agitada magneticamente por 30 min. Após esse tempo, a mistura foi
filtrada em cadinho de vidro sinterizado (n°3) e transferida para o viscosímetro, previamente
aferido. A solução foi aspirada e o tempo de escoamento medido com um cronômetro como
descrito anteriormente.
O cálculo de viscosidade da polpa foi realizado pela equação 12:

em que:

=

�

∗ ∗

(12)

V = viscosidade da solução (cP);
kv = constante do viscosímetro (cP.s-1.g-1.cm3);
t = tempo de escoamento (s);
d = densidade da solução de celulose (1,052g.cm-3 – TAPPI, 1982)

4.8.12 Análise dos materiais lignocelulósicos por difração de raios-X (DRX)

Com o propósito de se avaliar a mudança de cristalinidade dos materiais
lignocelulósicos após as etapas de obtenção da celulose branqueada, amostras dos
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materiais lignocelulósicos em estudo, tanto palha como bagaço de cana (moídos e
devidamente secos), foram preparadas para a análise de difração de raios-X, utilizando um
difratômetro de raios-X de marca Shimadzu, modelo XRD – 6000, com um tubo de cobre
gerador de raios-X com filamento de tungstênio ( = 1,5418 Å) e monocromador de grafite
no intervalo angular de 5° a 50° (ângulo de Bragg - 2θ),ăpassoăangularădeă0,05°ăeătempoă
de contagem de 1s (equipamento disponível no Departamento de Engenharia de Materiais
da Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP).
O índice de cristalinidade dos materiais lignocelulósicos foi calculado pela equação
13 (CAO; TAN, 2002; THYGESEN et al, 2005):

Ic 
onde:

( I 002  I am )
 100
I 002

(13)

Ic: Índice de cristalinidade (%);
I002:Intensidade do pico noăplanoăcristalinoă002ă(2θă=ă22,6°);
Iam:ăIntensidadeădoăpicoănaăfaseăamorfaă(2θă=ă19,0°).

4.8.13 Caracterização das ligninas e das ligninas oxidadas de bagaço e de palha de
cana-de-açúcar

As ligninas precipitadas a partir dos licores negros obtidos e as ligninas oxidadas de
bagaço e palha foram analisadas segundo as metodologias a seguir. Estas análises foram
realizadas para confirmação da oxidação das ligninas e, principalmente para elucidar as
modificações estruturais ocorridas após o processo de oxidação.

4.8.14 Espectrometria no infravermelho com transformada de fourier (FTIR)
aplicada à caracterização das ligninas, das ligninas oxidadas e dos
compósitos

Amostras de 1 mg das ligninas e das ligninas oxidadas de bagaço e de palha,
previamente secas em dessecador, foram misturadas a aproximadamente 250 mg de KBr,
transformadas em pastilhas de prensagem e submetidas a análise na região do
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infravermelho (400 – 4000 cm-1) em um espectrômetro de infravermelho Spectrum GX
Perkin Elmer.
Já para os compósitos, os espectros de FTIR foram obtidos diretamente das fraturas
utilizando-se a técnica de reflexão difusa (DRIFT) em um equipamento Spectrum GX da
Perkin Elmer colocando-se uma pequena lasca da superfície fraturada do compósito no
suporte metálico e obtidos espectros em 3 diferentes posições, fazendo 20 varreduras de
400 a 4000 cm-1. Os espectros apresentados são a média das varreduras e replicatas.

4.8.15 Espectrometria de ressonância magnética nuclear de prótons (¹H RMN)

A Ressonância Magnética Nuclear de Prótons fornece informações confiáveis e
precisas das características estruturais de ligninas (GAMBARATO, 2014), e para verificar
as modificações estruturais ocorridas nas ligninas de bagaço e de palha após o processo
de oxidação, recorreu-se a 1H RMN.
Uma vez que a análise é realizada em solução, geralmente usando solventes como
clorofórmio deuterado (CDCl3) ou dimetilsulfóxido (DMSO), a solubilidade torna-se um fator
determinante no processo. Por esse motivo, procede-se a acetilação da lignina
previamente à análise espectroscópica, aumentando-se assim a solubilidade da amostra.
O procedimento de acetilação e espectrometria de ¹H RMN se deu como segue:
Uma mistura de 2,0 mL de piridina e 2,0 mL de anidrido acético foi usada para
dissolver 100 mg de lignina/lignina oxidada livre de umidade. A mistura foi borbulhada por
30 min com nitrogênio. A reação de acetilação se processou por 72 horas a temperatura
ambiente no escuro. Ao final do processo, foram adicionados 5,0 mL de metanol para
neutralizar o excesso de anidrido acético e os solventes foram evaporados sob pressão
reduzida. As amostras foram então secas e armazenadas.
As análises foram realizadas em Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear
(RMN), disponível no Departamento de Engenharia Química da Escola de Engenharia de
Lorena – EEL/USP, modelo Mercury 300 MHz – Varian. As amostras de lignina e lignina
oxidada acetilada foram dissolvidas em clorofórmio deuterado (CDCl3).
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4.8.16 Análise térmica simultânea termogravimétrica (TGA) e calorimetria
exploratória diferencial (DSC)

As amostras foram analisadas na Universidade Nacional de Brasília (UNB), em um
analisador térmico simultâneo TGA/DSC da TA-Instruments, modelo SDT Q600, com uma
razão de aquecimento de 10°C.min-1, com fluxo de nitrogênio de 100 mL/min no intervalo
de temperatura entre 30 a 650°C utilizando aproximadamente 10 a 20 mg de cada amostra
em cadinho de platina. A análise foi aplicada às fibras de celulose branqueada, às ligninas
(oxidadas ou não), ao polímero puro e aos compósitos. A partir das curvas de TGA e DTG
obtidas, a estabilidade térmica, degradação e eventos térmicos associados à
decomposição das amostras foram determinados. Através das curvas de DSC podem-se
determinar os picos de temperaturas de evaporação, fusão e entalpias do processo.

4.8.17 Propriedades mecânicas dos compósitos e do polipropileno

4.8.17.1 Ensaios de tração

Os ensaios de tração foram realizados no Departamento de Engenharia de Materiais
da Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP, em um equipamento EMIC DL3000 (Figura
9), a uma velocidade de 5 mm.min-1. Para cada compósito avaliado, foram ensaiados cinco
corpos de prova com dimensões de acordo com a norma ASTM D 638 (2003), com 13 mm
de largura, 165 mm de comprimento e 3 mm de espessura. As propriedades mecânicas de
resistência à tração e módulo de elasticidade em tração foram avaliadas.
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Figura 9 - Equipamento utilizado no ensaio de tração

Fonte: Arquivo pessoal.

4.8.17.2 Ensaios de flexão

Os ensaios de flexão foram realizados nos equipamentos do Departamento de
Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP. Os materiais
foram analisados em equipamento EMIC DL3000 (Figura 10), sob a velocidade de 2,8
mm.min-1. Foram analisados no mínimo 5 corpos de prova, com dimensões de acordo com
a norma ASTM D 790 (2003), com 13 mm de largura, 130 mm de comprimento e 6 mm de
espessura. O método de análise de flexão adotado foi o de 3 pontos. As propriedades
mecânicas de resistência à flexão e módulo de elasticidade em flexão foram determinadas.
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Figura 10 - Equipamento utilizado no ensaio de flexão

Fonte: Arquivo pessoal.

4.8.17.3 Ensaios de impacto

Os ensaios de impacto foram realizados no Departamento de Engenharia de
Materiais e Tecnologia da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá - UNESP, utilizando
um equipamento de ensaio do tipo Charpy WPM (Figura 11).
Foram analisados cinco corpos de prova, com dimensões de acordo com a norma
ASTM D 6110 (2006) com 12 mm de largura, 63 mm de comprimento e 12 mm de
espessura, usando um pêndulo de 4 J. Foi determinada à propriedade de resistência ao
impacto.
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Figura 11 - Equipamento para ensaio de impacto Charpy

Fonte: Arquivo pessoal.

4.8.17.4 Ensaios de cisalhamento

Para os ensaios de cisalhamento foi adotada a metodologia Iosipescu, de acordo com
a norma ASTM D-5379 (2012). Os testes foram realizados no Structural Engineering
Laboratory localizado no Swiss Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA)
em Dübendorf - Suíça, utilizando um equipamento de ensaio do tipo ZWICK 1474 –
Materialprüfung. Foram testados 2 corpos de prova para cada composição estudada. As
dimensões dos corpos de prova foram adaptadas, seguindo a norma ASTM: 76 mm x 13
mm x 3 mm, e a distância entre os dois entalhes de 90° foi de 7,8 mm (Figura 12). Dois
entalhes adicionais foram feitos em ambos os lados do corpo de prova, para forçar o
material ao cisalhamento. A velocidade utilizada foi de 2 mm.min-1.
Figura 12 - Equipamento utilizado nos ensaios de cisalhamento – metodologia Iosipescu (A) e corpos de provas utilizados
nos ensaios (B)

A

Fonte: Arquivo pessoal.

B
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4.8.18 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

As amostras dos materiais lignocelulósicos e a superfície dos compósitos fraturados,
durante os ensaios de impacto, foram analisadas em um microscópio eletrônico de
varredura FEI Quanta 600, disponível no Institute for Building Materials do Swiss Federal
Institute of Technology (ETHZ) em Zurique - Suíça, operando a 20 kW e utilizando detector
de elétrons secundários. As amostras foram fixadas em um suporte com auxílio de uma
fita de carbono autocolante dupla face e submetidas ao recobrimento metálico com ouro,
utilizando um equipamento Balzers Union.

4.8.19 Análise dinâmico-mecânica (DMA)

Amostras retangulares de 44 mm x 5 mm x 3 mm foram usadas para as análises
dinâmico-mecânicas.ăεódulosădinâmicosă(E’ăeăE’’)ăeăamortecimento mecânico (tan ) foram
determinados. Os testes foram realizados utilizando-se o analisador térmico RSA III –
Rheometric system analyses (TA instruments) (Figura 13) disponível no Applied Wood
Materials Laboratories do Swiss Federal Laboratories for Materials Science and
Technology (EMPA), em Dübendorf – Suíça. O módulo utilizado foi o de flexão 3 pontos.
As amostras foram analisadas entre 25-150°C com uma taxa de aquecimento de 1°C/min
e frequência de 1 Hz.
Figura 13 - Equipamento utilizado nas análises de DMA

Fonte: Arquivo pessoal.
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4.8.20 Ângulo de contato estático

Previamente às medidas de ângulo de contato com água, as ligninas e as ligninas
oxidadas moídas, de bagaço e palha, foram compactadas para obtenção de pastilhas
utilizando uma prensa Perkin Elmer Hydraulische Press disponível no Functional Polymers
Laboratory localizado no Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
(EMPA), em Dübendorf – Suíça. As pastilhas obtidas e as superfícies dos corpos de prova
dos compósitos foram secas em sílica gel antes que as medidas fossem realizadas. A
técnica da gota séssil (Sessile drop - SD) foi utilizada para medir os ângulos de contato
com a água. O equipamento utilizado para as medidas foi o OCA20 (DataPhysics
Instruments) (Figura 14) disponível no Applied Wood Materials Laboratories do Swiss
Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), em Dübendorf –
Suíça. As medidas dos ângulos foram realizadas após 1 minuto, para garantir que as gotas
já se encontravam em equilíbrio (quasi-stable level).
Figura 14- Equipamento utilizado nas medidas de ângulo de contato estático e dinâmico

Fonte: Arquivo pessoal

4.8.21 Ângulo de contato dinâmico e energias de superfície

A energia total de superfície, a componente dispersiva e a componente polar foram
determinadas a partir do ângulo de contato dinâmico de avanço (θ)ădeăumălíquidoăsobăumaă
superfície sólida. As medidas de ângulo de contato foram realizadas a temperatura
ambiente com um equipamento o OCA20 (DataPhysics Instruments) (Figura 14) disponível
no Applied Wood Materials Laboratories do Swiss Federal Laboratories for Materials
Science and Technology (EMPA), em Dübendorf – Suíça. Previamente às medidas de
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ângulo de contato com água, as ligninas e as ligninas oxidadas moídas, de bagaço e palha,
foram compactadas para obtenção de pastilhas utilizando uma prensa Perkin Elmer
Hydraulische Press disponível no Functional Polymers Laboratory localizado no Swiss
Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), em Dübendorf –
Suíça. As pastilhas obtidas e as superfícies dos corpos de prova dos compósitos foram
secas em sílica gel antes que as medidas fossem realizadas. Três diferentes líquidos
(água, etilenoglicol e diiodometano), que possuem tensões de superfície dispersivas e
polares diferentes, foram utilizados para determinar as energias de superfície dos
compósitos e das ligninas utilizando-se a metodologia descrita por Owens, Wendt, Rabel e
Kaelble (OWRK) (OWENS; WENDT, 1969; KAEBLE, 1970; RABEL, 1971).

4.8.22 Sorção dinâmica de vapor (DVS)

Sorção dinâmica de vapor é uma técnica bem estabelecida para determinação das
isotermas de sorção de vapor. A técnica mede quão rápido e quanto solvente é adsorvido
pela amostra. Realiza-se a medida variando a concentração de vapor circundante à
amostra e medindo a alteração na sua massa. As isotermas de sorção de água foram
determinadas utilizando-se um equipamento VTI-AS+ (TA Instruments) (Figura 15)
disponível no Applied Wood Materials Laboratories do Swiss Federal Laboratories for
Materials Science and Technology (EMPA), em Dübendorf – Suíça. As amostras foram
colocadas em uma microbalança e, expostas a dois diferentes ciclos de umidade relativa
(50 e 95%) a 25°C. As isotermas foram calculadas usando a massa obtida ao final de cada
ciclo, quando o equilíbrio foi alcançado.
Figura 15- Equipamento utilizado nas análises de DVS

Fonte: Arquivo pessoal
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4.8.23 Absorção de água

O estudo de absorção de água dos compósitos foi realizado de acordo com a norma
ASTM D 570 (2005). Os corpos de prova foram pesados e imersos em água destilada à
temperatura ambiente. Em intervalos de tempo pré-determinados, eles foram retirados da
água, pesados em uma balança de precisão ( 0,1 mg) e novamente recolocados no meio
aquoso. Este procedimento foi repetido durante 60 dias. Ao final do ensaio foi obtida a
curva de absorção de água (%) versus tempo de imersão (dias).
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5

RESULTADOS

5.1

Obtenção da celulose

5.1.1 Bagaço de cana

A caracterização química do bagaço in natura e os desvios médios de cada
componente estão apresentados na Tabela 5. Além disso, para o bagaço in natura, o teor
de extrativos é de 3,4 ± 0,3 %. Os valores obtidos para composição química do bagaço in
natura estão bem parecidos aos dados encontrados por Rocha et al (2014b): celulose
44,3% ± 1,5; hemicelulose 27,1 ± 0,5; lignina 20,9 ± 0,1; cinzas 1,2 ± 0,1 e extrativos 5,8 ±
0,1. Rocha et al (2011) também apresentou valores muito próximos para a composição
química do bagaço: celulose 45% ± 1,1; hemicelulose 27,0 ± 0,8; lignina 21,1 ± 0,9; cinzas
2,2 ± 0,1 e extrativos 4,6 ± 0,3. Esses valores demonstram que esse tipo de biomassa
contém uma considerável quantidade de celulose e outros componentes de interesse
dentro de um processo de biorrefinaria (ROCHA et al, 2012).

Tabela 5 - Composição química do bagaço in natura, pré-tratado, deslignificado, pré-branqueado com xilanase, extraído
com NaOH e branqueado com peróxido de hidrogênio.

Componentes
da Biomassa

Bagaço in
natura (%)

Bagaço prétratado (%)

Bagaço
deslignificado
(%)

Bagaço prébranqueado
com xilanase
(%)

Bagaço
extraído com
NaOH (%)

Bagaço
branqueado
com H2O2(%)

Celulose

46,4

± 0,3

58,1

± 1,2

71,5

± 1,2

72,2

±

1,1

77,9

± 0,5

82,8

± 0,6

Hemicelulose

23,9

± 0,3

8,2

± 0,3

3,5

± 0,4

4,0

±

0,5

3,9

± 0,3

3,6

± 0,1

Lignina

28,1

± 0,7

33,7

± 1,7

22,7

± 0,1

22,7

±

0,5

16,9

± 0,1

11,1

± 0,3

Cinzas

1,5

± 0,6

2,0

± 0,3

2,5

± 0,1

2,1

±

0,1

1,2

± 0,9

1,0

± 0,1

Total (%)

99,9

102,0

100,2

101,0

99,9

98,5

* Rendimento da etapa de pré-tratamento: 65,9%. ** Rendimento da etapa de deslignificação: 73,9%. ***Rendimento da
etapa de pré-branqueamento: 98,7%. **** Rendimento da etapa de extração alcalina: 88,3% ***Rendimento da etapa de
branqueamento: 95,33%

O bagaço de cana-de-açúcar foi pré-tratado com ácido sulfúrico 1% (m/v), em um
reator disponível no Departamento de Biotecnologia da EEL/USP. Após o pré-tratamento,
o material recolhido foi lavado exaustivamente com água até a total remoção dos açúcares
hidrolisados (hemiceluloses), o rendimento obtido nesta etapa foi de 65,9%.
O material pré-tratado apresentou uma coloração levemente amarronzada diferente
do bagaço in natura que possui uma cor levemente amarelada (Figura 16). Essa mudança
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de cor provavelmente está associada com a quebra química da lignina e extrativos durante
o pré-tratamento (SUN et al, 2005). Além disso, essa coloração pode também estar
relacionada com os produtos de degradação de açúcares que são gerados em
temperaturas elevadas de pré-tratamento (caramelização dos açúcares).
Figura 16 - Foto do bagaço in natura (A) e do pré-tratado com ácido diluído (B).

A

B

Fonte: Arquivo pessoal.

A análise de composição química do bagaço in natura e pré-tratado, reportada na
Tabela 5, juntamente com o rendimento obtido nesta etapa, revelou que 77,4% da
hemicelulose (Tabela 6) presente no bagaço in natura foi solubilizada. Esse tipo de prétratamento causa a solubilização da hemicelulose (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009), reduz a
cristalinidade da celulose e aumenta a porosidade dos materiais (SUN; CHENG, 2005).
Além de ser termicamente instável, a hemicelulose tem uma estrutura morfológica mais
amorfa e de maior acesso aos reagentes químicos do que a celulose (FENGEL;
WEGENER, 1989), que possui uma estrutura com maior cristalinidade, por isso o ácido
presente

durante

o pré-tratamento

provoca a

hidrólise

preferencialmente

das

hemiceluloses, removendo-as do material pré-tratado. Esse pré-tratamento tem como
vantagem solubilizar a hemicelulose, principalmente as xilanas, mas também converte a
hemicelulose solubilizada em açúcares fermentáveis (ALVIRA et al, 2010), o que seria
muito interessante dentro do conceito de uma biorrefinaria.
Além disso, também houve perda de celulose durante o pré-tratamento, que foi de
17,6% (Tabela 6), sendo provavelmente grande parte de celulose amorfa ou de baixa
cristalinidade tornando a fração celulósica mais susceptível à ação de outros reagentes.
Houve também perda de lignina, cerca de 20,9%. A lignina é pouco removida durante o
pré-tratamento, pois sofre reações condensação em condições ácidas. Essas reações são
indesejáveis porque evitam a solubilização de lignina em meio ácido.
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Rodrigues et al (2010) estudaram a ampliação de escala do pré-tratamento com ácido
sulfúrico diluído do bagaço de cana para obtenção de hidrolisado hemicelulósico. Os
resultados obtidos para a caracterização química do material pré-tratado foram muito
próximos aos teores de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas reportados neste trabalho.
A determinação de extrativos foi somente realizada para o material in natura, pois
para aos materiais obtidos nas etapas posteriores de obtenção da celulose, essa
determinação é considerada insignificante dentro do desvio padrão das medidas
quantitativas realizadas, uma vez que estas substâncias são removidas durante o prétratamento.
Tabela 6 - Perda percentual dos componentes do bagaço in natura, do pré-tratado, deslignificado, pré-branqueado com
xilanase, extraído com NaOH e branqueado com peróxido de hidrogênio.

Etapa

PréDelignificação
tratamento
(%)
(%)

Prébranqueamento
com Xilanase (%)

Extração
Branqueamento
alcalina (%) com H2O2 (%)

Perda total
(%)

Celulose

17,6

8,9

0,4

4,7

0,0

28,7

Hemicelulose

77,4

68,9

0,0

46,1

46,1

99,7

Lignina

20,9

50,4

7,2

29,9

37,7

84,1

A etapa de deslignificação alcalina foi realizada em um reator disponível no
Departamento de Biotecnologia da EEL-USP. Ao término da reação de deslignificação, a
fração celulósica foi lavada até que a água de lavagem não apresentasse coloração
amarelada. O rendimento obtido nesta etapa foi de 73,9%. O licor negro foi armazenado
para precipitação e obtenção da lignina.
A polpa obtida após a deslignificação apresentou cerca de 22,7% de lignina (Tabela
5), um valor menor se comparado a quantidade de lignina presente no bagaço in natura.
Aproximadamente 50% (Tabela 6) da lignina presente no bagaço pré-tratado foi
solubilizado durante o processo de deslignificação, fato que também pôde ser verificado
pela diminuição do número Kappa; antes era de 75,6, e passou a 72,1 (Tabela 7). Observase também que após a etapa de deslignificação deste material pré-tratado houve a
remoção de aproximadamente 69% (Tabela 6) de hemicelulose.
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Tabela 7 - Número Kappa e viscosidade do bagaço pré-tratado, deslignificado, pré-branqueado com xilanase, extraído com
NaOH e branqueado com peróxido de hidrogênio.

Etapa

Prétratamento

Deslignificação

Pré-branqueamento
com Xilanase

Extração
alcalina

Branqueamento
com H2O2

Kappa

75,6 ± 1,5

72,1 ± 0,1

68,8 ± 1,2

52,3 ± 1,4

46, 5 ± 0,3

Viscosidade (cP)

3,2 ± 0,1

3,4 ± 0,1

3,4 ± 0,2

3,8 ± 0,1

3,2 ± 0,1

Além disso, cerca de 9% de celulose foi solubilizada. Em meio alcalino, a celulose
pode sofrer hidrólise e, com isso, ocorrer reações de peeling, que são indesejáveis pelas
seguintes razões: (1) a hidrólise alcalina promove a cisão da cadeia polimérica,
decrescendo drasticamente o comprimento médio da cadeia; (2) nas reações de peeling,
as unidades de açúcar com extremidades redutoras das cadeias de polissacarídeos são
removidas e, além da perda de açúcares, os carboidratos removidos são convertidos em
diversos ácidos orgânicos hidroxilados, os quais reduzem a concentração de álcali efetivo
no licor de cozimento (BERGGREN et al, 2003; KNILL; KENNEDY, 2003).
A etapa de tratamento com xilanase não conseguiu solubilizar a fração
hemicelulósica, ainda presente na polpa após a etapa de deslignificação. Isso
provavelmente ocorreu devido à baixa atividade enzimática da xilanase utilizada nesse
trabalho, em média 330,32 UI/mL, o que impediu a remoção esperada de grande parte da
xilana. Mileo (2011) utilizou xilanase no tratamento de polpas de palha, pré-tratada por
explosão a vapor, obtendo-se uma solubilização de cerca de 15% das hemiceluloses nesta
etapa, sendo que a atividade enzimática da xilanase utilizada era de 1156,31 UI/mL, cerca
de 3,5 vezes maior do que a atividade da enzima utilizada neste trabalho. Uma pequena
fração de lignina foi solubilizada, cerca de 7,2% (Tabela 6), este fato foi comprovado pela
diminuição do número Kappa, que representa o teor de lignina residual. A solubilização de
lignina juntamente com a de hemicelulose é devido ao fato de que a remoção da estrutura
hemicelulósica pela xilanase separa as ligações lignina-carboidrato e facilita a remoção de
fragmentos de lignina que foram formados nos tratamentos anteriores (MORIYA, 2007). A
celulose foi pouco solubilizada, cerca de 0,4% (Tabela 6), restando assim na polpa obtida
após o tratamento com xilanase um conteúdo de 72,2% (Tabela 5) de celulose. O
rendimento obtido para esta etapa foi de 98,7%.
A etapa de extração alcalina, que apresentou rendimento de 88,3%, provocou uma
elevada perda de lignina, cerca de 30%, fato comprovado pela diminuição do número
Kappa. Houve também remoção de hemicelulose e de celulose. Em meio alcalino, como já
discutido anteriormente, os carboidratos sofrem reação de peeling, que leva à sua
degradação. O tratamento enzimático realizado anteriormente fez com que as
hemiceluloses ficassem mais susceptíveis a esse tipo de reação, o que fez com que se
obtivesse um alto grau de remoção, cerca de 46% (Tabela 6). Já a celulose, mesmo
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estando mais exposta por conta da eliminação de parte das hemiceluloses e da lignina nas
etapas anteriores de tratamento, não sofreu uma degradação tão grande, devido
principalmente à sua cristanilidade, a qual dificulta o rompimento da sua estrutura.
A solubilização de lignina durante o branqueamento com peróxido foi bem acentuada,
aproximadamente 40% (Tabela 6), resultando na queda do número Kappa (Tabela 7) que
passou de 52,3 para 46,5. Também foi verificada a solubilização de boa parte da
hemicelulose, em torno de 46% e, não houve a solubilização de celulose (Tabela 6). O
rendimento obtido nesta última etapa foi de 95,3%, demonstrando que não houve
considerável perda de massa após o branqueamento, apesar da remoção de boa parte da
lignina residual ainda presente na polpa extraída.
Após o estágio com peróxido de hidrogênio o material obtido apresentou-se mais
claro que o material utilizado nesse estágio (Figura 17). Esse clareamento foi resultado da
remoção da lignina e, em menor proporção, das hemiceluloses residuais. Estudos
realizados anteriormente a esse trabalho atribuíram a coloração escura de polpas
celulósicas à lignina residual e à degradação das hemiceluloses, que dão origem aos
compostos cromóforos, conferindo coloração mais escura ao material (ZIOBRO, 1990;
PATEL et al, 1993).
Figura 17 - Foto da polpa pré-branqueada com xilanase (A) e da branqueada com peróxido de hidrogênio (B).

A

B

Fonte: Arquivo pessoal.

A viscosidade está relacionada com o grau de polimerização da celulose (ALVIRA et
al, 2010). Analisando-se a Tabela 7, observa-se que os valores de viscosidade obtidos para
todas as etapas foram muito baixos e que a viscosidade permaneceu praticamente
constante, o que indica que o comprimento da cadeia de celulose não diminuiu,
consideravelmente, durante as etapas de obtenção da celulose branqueada.
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A Figura 18 mostra a perda percentual de componentes lignocelulósicos em cada
etapa do processo de obtenção de celulose. Nos processos estudados, foi obtido um
material com um alto teor de celulose e baixo teor de lignina, mostrando que a via utilizada
poderia ter sido mais eficaz na remoção desse último componente. Por outro lado,
ocorreram também perdas significativas de celulose. Ao final de todo o processo de
obtenção de celulose, a perda total deste componente foi de 28,7%. Esse fato é
indesejável, uma vez que o objetivo final do trabalho é a utilização da celulose, e essa
perda acaba afetando o rendimento final do processo, porém essa perda não o inviabiliza.
Já a solubilização de lignina foi de cerca de 84%, um resultado bastante satisfatório, porém
longe do ideal. A perda de lignina foi evidenciada ao longo de todo o processo. Para as
hemiceluloses, a perda total ao longo do processo foi de quase 100%, ocorrida
principalmente na etapa de pré-tratamento. Dentro de um conceito de biorrefinaria, o
hidrolisado rico em hemiceluloses, proveniente do pré-tratamento, poderia ser utilizado
para produção de etanol.
Figura 18 - Perda percentual de componentes em cada etapa do processo de obtenção de celulose (1-pré-tratamento; 2deslignificação; 3-tratamento com xilanase; 4-extração alcalina; 5- branqueamento).

Fonte: Arquivo pessoal.
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5.1.2 Determinação da cristalinidade das amostras de bagaço por difração de raiosX

As curvas de difração de raios-X para as amostras de bagaçoă“inănatura”,ăpré-tratado,
deslignificado, pré-branqueado com xilanase e branqueado com peróxido são reportadas
na Figura 19.
Para determinar se o processo de obtenção da celulose promoveu a diminuição de
cristalinidade, algumas considerações devem ser feitas. Considerando que uma amostra
de Avicel (100% celulose) possui uma cristalinidade de 83% (RAMOS, 2005) e que o
bagaço in natura possui 46,4% de celulose (Tabela 8) com uma cristalinidade de 46,6%,
pode-se dizer que o bagaço in natura possui 56,1% de cristalinidade em relação à Avicel.
Utilizando esta informação foi possível obter a cristalinidade esperada da amostra de
bagaço pré-tratado. Para obter a cristalinidade esperada para todas as amostras, de todas
as etapas do processo, utilizou-se o mesmo raciocínio, porém utilizando-se a quantidade
de celulose e a cristalinidade medida para a etapa anterior. Foi também considerado que
hemiceluloses e lignina não contribuem para a cristalinidade total do material
lignocelulósico, pois são amorfas, conforme relatado na literatura (FENGEL; WEGENER,
1989).
Figura 19 - Difratograma de raios-X dos materiais

Fonte: Arquivo pessoal.
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Utilizando-se os dados obtidos da composição química de celulose no bagaço prétratado, deslignificado, tratado com xilanase e no branqueado, pode-se determinar a
cristalinidade esperada, calculada conforme descrito anteriormente, e a diferença entre
esse valor com o dado real de cristalinidade obtido está relacionada com a diminuição da
cristalinidade promovida com o processo em questão, conforme indicado nas equações 14
e 15:

Onde:

=

��� ����� ×
��� �. �

=

−

�

,

(14)

� �

(15)

Ice=Índice de cristalinidade esperada
CQcelulose= Composição química da celulose
CQcel.ea= Composição química da celulose da etapa anterior (ex: para materiais
pré-tratados, a etapa anterior é a composição química da palha in natura; para
amostras deslignificadas a etapa anterior é a composição química do bagaço prétratado)
Dc= Diminuição da cristalinidade
Icmedida= Índice de cristalinidade medida nos experimentos

Outras formas de interpretação têm sido apresentadas, e esta é uma técnica ainda
não totalmente elucidada quanto à informação que apresenta. Optou-se por avaliar
conforme o raciocínio aqui apresentado que difere de Maziero (2013), mas leva a
conclusões e dimensões de redução de cristalinidade semelhantes.
Os dados de cristalinidade medida, cristalinidade esperada bem como a diferença
entre elas encontram-se na Tabela 8. Observando os resultados, pôde-se evidenciar que
durante todo o processo de obtenção da polpa branqueada houve grande diminuição da
cristalinidade da celulose, sendo que a diminuição total, ao final de todas as etapas, foi de
83%. As etapas de pré-tratamento e deslignificação diminuíram em quase 38% a
cristalinidade da celulose, o que mostra que essas etapas aumentam o tamanho dos poros
e reduzem a cristalinidade da celulose, de forma a melhorar à acessibilidade às fibras
(HAHN-HÄGERDAL et al, 2006). Durante a etapa de tratamento com xilanase, houve
redução da cristalinidade, muito inferior à redução observada nas etapas de pré-tratamento
e de deslignificação juntas, porém ainda bastante significativa. Após a extração alcalina e
também do branqueamento do peróxido houve diminuição considerável na cristalinidade.
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A remoção de xilanas ou mesmo de lignina não deveria interferir na cristalinidade total.
Porém, o que se observa é que os processos utilizados para remoção de lignina e
hemiceluloses interferem também na cristalinidade da celulose, o que pode contribuir para
maior acessibilidade às fibras e maior digestão enzimática.
Tabela 8 - Cristalinidade medida, esperada e diferença de cristalinidade

Amostra

Bagaço
"in natura"

Pré-tratado

Deslignificado

Pré-branqueado
com xilanase

Extraído

Branqueado

Cristalinidade
medida (%)

46,6

62,3

63,1

64,3

68,0

69,6

Celulose (%)

46,4

58,1

71,5

72,2

77,9

82,8

Cristalinidade
esperada (%)

46,6

70,3

92,4

76,8

83,6

87,1

Diminuição da
cristalinidade (%)

0,0

8,0

29,3

12,5

15,6

17,5

5.1.3 Palha de cana

Os resultados obtidos para a caracterização química da palha de cana in natura e os
desvios médios de cada componente estão apresentados na Tabela 9. Moriya (2007)
encontrou a seguinte composição química para a palha de cana: celulose 36,1 ± 0,5;
hemicelulose 28,3 ± 0,1; lignina 26,2 ± 0,5; cinzas 2,1 ± 0,2 e extrativos 5,3 ± 0,1. Silva, V.
(2009) reportou uma composição química bem próxima: celulose 38,1 ± 0,2; hemicelulose
29,2 ± 0,1; lignina 24,2 ± 0,2; cinzas 2,4 ± 0,1 e extrativos 5,9 ± 0,2. Os dois autores
utilizaram a mesma metodologia, descrita por Gouveia et al. (2009) para caracterizar a
palha de cana in natura e, obtiveram valores semelhantes aos deste trabalho. A
regularidade nos resultados indica que a metodologia (desenvolvida para determinar a
composição química do bagaço de cana) também pode ser aplicada à palha de cana. Além
disso, os percentuais dos principais componentes totalizaram 100% ou valores muito
próximos.
A determinação do teor de extrativos foi realizada e apresenta o valor de 6,4 ± 0,4 %.
Os valores obtidos para composição química da palha in natura estão próximos aos dados
encontrados por Oliveira (2010), que reportou os seguintes valores: celulose 39,8 ± 0,3;
hemicelulose 28,6 ± 0,2; lignina 22,5 ± 0,1; cinzas 2,4 ± 0,3 e extrativos 6,2 ± 0,3. Esses
resultados mostram que a palha possui um percentual de celulose mais baixo em relação
ao encontrado na literatura para bagaço de cana (RODRIGUES et al, 2010; ROCHA et al,
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2011), mesmo assim, o teor de celulose da palha de cana é considerado alto, o que a torna
uma biomassa vegetal interessante para obtenção de produtos de maior valor agregado.

Tabela 9 - Composição química da palha in natura, da pré-tratada, deslignificada, pré-branqueada com xilanase, extraída
com NaOH e branqueada com peróxido de hidrogênio.

Componentes
da Biomassa

Palha "in
natura" (%)

Palha prétratada (%)

Palha
deslignificada
(%)

Palha prébranqueada
com
xilanase(%)

Palha
extraída com
NaOH(%)

Palha
branqueada
com H2O2(%)

Celulose

38,7

 0,8

46,3

 1,7

57,8

 1,1

59,4

 0,3

66,9

 0,4

75,2

 0,1

Hemicelulose

29,7

 1,1

8,5

 0,5

6,4

 1,4

3,2

 0,4

6,4

 0,1

7,4

 1,0

Lignina

29,8

 0,3

38,23

 0,7

26,8

 0,9

29,9

 0,1

22,4

 0,9

15,9

 0,7

Cinzas

3,5

 0,7

6,45

 0,6

8,5

 0,9

8,3

 0,6

2,9

 0,3

2,6

 0,2

Total (%)

101,7

99,5

99,5

100,8

98,6

101,1

* Rendimento da etapa de pré-tratamento: 56,7%. ** Rendimento da etapa de deslignificação: 87,2%. ***Rendimento da
etapa de pré-branqueamento: 98,1%. **** Rendimento da etapa de extração alcalina: 79,1% ***Rendimento da etapa de
branqueamento: 95,9%

A palha de cana-de-açúcar foi pré-tratada nas mesmas condições já descritas para o
bagaço. Após o pré-tratamento, o material recolhido foi lavado exaustivamente com água
até a total remoção dos açúcares hidrolisados (hemiceluloses), o rendimento obtido nesta
etapa foi de 56,7%.
Figura 20 - Foto da palha in natura (A) e do pré-tratada com ácido diluído (B).

A

B

Fonte: Arquivo pessoal.

O mesmo escurecimento do material pré-tratado em relação ao in natura, observado
para o bagaço de cana, também pôde ser visualizado para a palha (Figura 20). Como já
discutido anteriormente, a mudança de cor provavelmente está associada à quebra
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química da lignina e extrativos durante o pré-tratamento (SUN et al, 2005). Esse fato
também pode ser explicado devido às reações de caramelização dos açúcares que
ocorrem em altas temperaturas, gerando produtos de degradação coloridos.

Tabela 10 - Perda percentual dos componentes da palha in natura, da pré-tratada, deslignificada, pré-branqueada com
xilanase, extraída com NaOH e branqueada com peróxido de hidrogênio.

Etapa

Prétratamento
(%)

Delignificação
(%)

PréExtração
Branqueamento Perda
branqueamento
alcalina (%) com H2O2 (%) total (%)
com Xilanase (%)

Celulose

30,8

0,0

0,0

2,8

0,0

32,7

Hemicelulose

82,9

36,2

51,1

0,0

0,0

94,7

Lignina

27,5

36,6

0,0

35,1

31,9

79,7

A análise de composição química da palha in natura e pré-tratada, reportada na
Tabela 9, juntamente com o rendimento obtido nesta etapa, revelou que 82,9% da
hemicelulose (Tabela 10) presente na palha in natura foi solubilizada. Esse tipo de prétratamento, como já discutido para o bagaço, solubiliza as hemiceluloses (HENDRIKS;
ZEEMAN, 2009), diminui a cristalinidade da celulose e aumenta a porosidade dos materiais
(SUN; CHENG, 2005). Como já mencionado, devido à hemicelulose apresentar caráter
relativamente amorfo, grande polidispersidade e grau de polimerização bastante inferior ao
da celulose, esta fração é muito mais susceptível à hidrólise no pré-tratamento ácido do
que a fração celulósica (FENGEL; WEGENER, 1989), que possui uma estrutura com maior
cristalinidade.
A partir das condições reacionais utilizadas no pré-tratamento da palha de cana
obteve-se uma solubilização de 30,8% (Tabela 10) de celulose, mostrando que, além da
extensa hidrólise da fração hemicelulósica, o pré-tratamento com ácido diluído também
hidrolisa uma parte da celulose, sendo que provavelmente grande parte da celulose
solubilizada possui estrutura amorfa ou com cristalinidade baixa. Houve também perda de
lignina, cerca de 27,5%.
Silva, V. (2009) obteve um rendimento de 57% quando realizou o pré-tratamento com
ácido diluído da palha de cana, nas mesmas condições utilizadas neste trabalho: 120˚C,
10 min, H2SO4 1% (m/v), relação sólido-líquido 1:10 (m/v). O rendimento obtido por este
autor foi muito próximo aos 56,7% de rendimento obtido neste trabalho. Além disso, os
resultados reportados para a caracterização química do material pré-tratado foram muito
próximos aos teores de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas encontrados neste
trabalho.
Como já descrito para o bagaço, a determinação de extrativos foi somente realizada
para o material in natura, pois para aos materiais obtidos nas etapas posteriores de
obtenção da celulose, essa determinação é considerada insignificante dentro do desvio
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padrão das medidas quantitativas realizadas, uma vez que estas substâncias são
removidas durante o pré-tratamento.
A etapa de deslignificação alcalina da palha pré-tratada foi realizada em um reator
disponível no Departamento de Biotecnologia da EEL-USP. Ao término da reação de
deslignificação, a fração celulósica foi lavada até que a água de lavagem não apresentasse
coloração amarelada. O rendimento obtido nesta etapa foi de 87,2%, e o licor negro foi
armazenado para precipitação e obtenção da lignina.
Observa-se que após a etapa de deslignificação da palha pré-tratada houve remoção
de aproximadamente 36,2% de hemicelulose e 36,6% de lignina (Tabela 10), o que pode
refletir no processo de obtenção da polpa da palha de cana branqueada (rica em celulose),
já que tanto a hemicelulose quanto a lignina formam uma camada protetora ao redor da
celulose. Além disso, durante a etapa de deslignificação não houve solubilização de
celulose, o que indica que esta etapa de processamento foi satisfatória com relação à
preservação das fibras de celulose e remoção de lignina. Da mesma forma que o prétratamento ácido diluído não é seletivo para a hemicelulose, sendo que há degradação de
celulose, o processo de deslignificação alcalina também não é seletivo para a lignina,
sendo que os carboidratos, incluindo a celulose, podem ser degradados neste processo
(FENGEL; WEGENER, 1989). Neste caso, houve solubilização de boa parte da
hemicelulose e satisfatória remoção de lignina ainda presentes no material após a etapa
de pré-tratamento, porém as fibras de celulose foram preservadas, fato bastante
interessante visto que o objetivo é a obtenção desta fibra lignocelulósica branqueada para
posterior utilização como reforço em matriz polimérica.
A análise de composição química da palha deslignificada e da pré-branqueada com
xilanase, reportada na Tabela 9, juntamente com o rendimento obtido nesta etapa mostrou
que a enzima utilizada foi eficiente na remoção das xilanas presentes na polpa, já que a
remoção de hemiceluloses nesta etapa foi de 51,1% (Tabela 10), restando somente 3,2%
(Tabela 9) de polioses no conteúdo da polpa. A enzima utilizada para o tratamento da polpa
de palha, não foi a mesma utilizada para tratar a polpa de bagaço. A xilanase aplicada na
polpa de palha apresentou uma atividade de aproximadamente 758,7 UI/mL, cerca de 2,3
vezes maior que a atividade apresentada pela xilanase utilizada no tratamento da polpa de
bagaço, este fato juntamente com a baixa eficiência catalítica pode explicar a pobre
remoção de hemiceluloses da polpa de bagaço. A remoção de celulose e de lignina nesta
etapa foi nula, porém a remoção da estrutura hemicelulósica pela xilanase quebra as
ligações lignina-carboidrato, facilitando a remoção de fragmentos de lignina formados nas
etapas posteriores de branqueamento (MORIYA, 2007). O rendimento obtido para esta
etapa foi de 98,1%.
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A etapa de extração alcalina solubilizou cerca de 35,1% (Tabela 10) de lignina, fato
comprovado pela diminuição do número Kappa, que passou de 76,0 para 67,0 (Tabela 11).
Houve também remoção de 2,8 % celulose, conforme mostra a Tabela 10. Em meio
alcalino, os carboidratos sofrem reação de peeling, que levam à sua degradação. O
tratamento enzimático realizado anteriormente fez com que a lignina ficasse mais
susceptível a esta etapa de reação, o que resultou em um alto grau de remoção deste
componente. Já a celulose, mesmo estando mais exposta por conta da eliminação de parte
das hemiceluloses e da lignina nas etapas de tratamento anteriores, não sofreu uma
degradação tão grande, devido principalmente à sua cristanilidade, que dificulta o
rompimento da estrutura celulósica. O rendimento obtido nesta etapa foi de 79,1%.
Tabela 11 - Número Kappa e viscosidade da palha pré-tratada, deslignificada, pré-branqueada com xilanase, extraída com
NaOH e branqueada com peróxido de hidrogênio.

Etapa

Prétratamento

Delignificação

Pré-branqueamento
com Xilanase

Extração
alcalina

Branqueamento
com H2O2

Kappa

84,5 ± 0,2

79,51 ± 0,1

76,0 ± 0,1

67,0 ± 0,1

48,1 ± 0,9

Viscosidade (cP)

3,2 ± 0,1

3,9 ± 0,1

3,64 ± 0,1

4,8 ± 0,1

4,1 ± 0,2

A solubilização de lignina durante o branqueamento com peróxido foi bem acentuada,
aproximadamente 31,9% (Tabela 10), resultando na grande queda do número Kappa
(Tabela 11) que passou de 67,0 para 48,1. Durante esta etapa não houve solubilização de
hemicelulose e de celulose (Tabela 10). O alto rendimento obtido, 95,9%, demonstra que
não houve considerável perda de massa após o branqueamento, apesar da remoção de
boa parte da lignina residual ainda presente na polpa extraída.
Após o estágio com peróxido de hidrogênio o material final apresentou-se mais claro
que o material submetido ao branqueamento, proveniente da etapa de quelação/extração
alcalina (Figura 21). Esse clareamento foi resultado da remoção da lignina e, em menor
proporção, das hemiceluloses residuais. Estudos realizados anteriormente a esse trabalho
atribuíram a coloração escura de polpas celulósicas à lignina residual e à degradação das
hemiceluloses, que dão origem aos compostos cromóforos, conferindo coloração mais
escura ao material (ZIOBRO, 1990; PATEL et al., 1993).
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Figura 21 - Foto da polpa pré-branqueada com xilanase (A) e da branqueada com peróxido de hidrogênio (B).

Fonte: Arquivo pessoal.

A Tabela 11 mostra os valores de número Kappa e viscosidade encontrados para
todas as etapas durante o processamento da palha de cana visando o branqueamento da
celulose. Pode-se observar que o número Kappa diminuiu bastante durante todo o
processo, tendo seu pico de diminuição após a etapa de branqueamento, em que o Kappa
passou de 67,0 para 48,1. A viscosidade permaneceu praticamente constante, porém após
a etapa de extração alcalina, houve um pequeno aumento, que pode ser justificado já que
após esta etapa, a celulose ficou mais exposta ao ataque da dietilenoamina cúprica, e com
isso foi mais solubilizada.
A Figura 22 mostra a perda percentual de componentes em cada etapa do processo
de obtenção de celulose. Ao longo do processamento, foi obtido um material com um alto
teor de celulose, baixo teor de hemicelulose, porém ainda algum teor de lignina, mostrando
que a via utilizada poderia ter sido mais eficaz na remoção desses dois últimos
componentes citados. Porém apesar disso, ocorreram também perdas significativas de
celulose. A perda total de celulose foi de 32,7% durante todo o processo de branqueamento
é indesejável, visto que o objetivo final é a obtenção e utilização da celulose branqueada
como reforço nos compósitos, e esta perda acaba por afetar o rendimento final do
processo, porém não o inviabiliza. Por outro lado, a solubilização de 79,9% de lignina foi
bastante satisfatória, mas longe do ideal. A lignina foi removida ao longo de todo o
processo, mas principalmente nas etapas realizadas em meio alcalino. Para as
hemiceluloses, a perda total ao longo do processo foi de quase 95%, ocorrida
principalmente na etapa de pré-tratamento. Assim como para o bagaço, dentro de um
conceito de biorrefinaria, o hidrolisado rico em hemiceluloses, proveniente do prétratamento, poderia ser utilizado para produção de etanol.
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Figura 22 - Perda percentual de componentes em cada etapa do processo de obtenção de celulose (1-pré-tratamento; 2deslignificação; 3-tratamento com xilanase; 4-extração alcalina; 5- branqueamento).

Fonte: Arquivo pessoal.

5.1.4 Determinação da cristalinidade das amostras de palha por difração de raios-X

As curvas de difração de raios-X para as amostras de palhaă“inănatura”,ăpré-tratada,
deslignificada, pré-branqueada com xilanase e branqueada com peróxido são reportadas
na Figura 23.
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Figura 23 - Difratograma de raios-X dos materiais

Fonte: Arquivo pessoal.

Para determinar se o processo de obtenção da celulose promoveu a diminuição de
cristalinidade, as mesmas considerações realizadas para o bagaço foram feitas para a
palha. Considerando que uma amostra de Avicel (100% celulose) possui uma cristalinidade
de 83% (RAMOS, 2005) e que a palha in natura possui 38,5% de celulose com uma
cristalinidade de 43,2%, pode-se dizer que a palha in natura possui 52% de cristalinidade
em relação à Avicel. Utilizando-se os dados obtidos da composição química de celulose na
palha pré-tratada, deslignificada, tratada com xilanase , extraída e na branqueada, podese determinar a cristalinidade esperada, calculada conforme descrito anteriormente, e a
diferença entre esse valor com o dado real de cristalinidade obtido está relacionada com a
diminuição da cristalinidade promovida com o processo em questão, conforme indicado
nas equações 14 e 15.
Os dados de cristalinidade medida, cristalinidade esperada bem como a diferença
entre elas encontram-se na Tabela 12. A partir dos resultados obtidos observou-se que
houve grande diminuição da cristalinidade da celulose durante todo o processo de
obtenção da polpa branqueada, e ao final de todas as etapas, a diminuição total foi de 84%.
As etapas de pré-tratamento e deslignificação diminuíram em 32,1% a cristalinidade da
celulose. Isso mostra que estas etapas aumentam o tamanho dos poros e reduzem a
cristalinidade da celulose, de forma a melhorar à acessibilidade às fibras (HAHNHÄGERDAL et al., 2006). Na etapa de tratamento com xilanase, a diminuição observada
da cristalinidade foi muito inferior à redução observada nas etapas de pré-tratamento e de
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deslignificação juntas, porém ainda significativa. Após a extração alcalina e também do
branqueamento do peróxido houve diminuição considerável na cristalinidade. A remoção
de polioses ou mesmo de lignina não deveria interferir na cristalinidade total, já que esses
são considerados compostos amorfos. Entretanto, o que se observa é que os processos
utilizados para remoção de lignina e hemiceluloses interferem também na cristalinidade da
celulose, o que pode contribuir para maior acessibilidade às fibras e maior digestão
enzimática.

Tabela 12 - Cristalinidade medida, esperada e diferença de cristalinidade

Amostra

Palha
"in natura"

Palha pré-tratada

Deslignificada

Prébranqueada
com xilanase

Extraída

Branqueada

Cristalinidade
medida (%)

43,2

56,4

58,9

62,4

68,3

67,4

Celulose (%)

38,5

46,3

57,8

59,4

66,9

75,2

Cristalinidade
esperada (%)

43,2

62,5

84,9

73,0

84,7

92,4

Diminuição da
cristalinidade (%)

0,0

6,1

26,0

10,6

16,4

25,0

5.2

Considerações sobre as ligninas de palha e bagaço

Levando-se em consideração o rendimento obtido em cada etapa de tratamento
utilizado, e os teores percentuais de lignina, solúvel e insolúvel, obtidos por meio da
caracterização química, foi obtida a relação lignina solúvel/insolúvel para bagaço e para
palha. As Tabelas 13 e 14 mostram as relações obtidas.
Tabela 13 - Relação entre a lignina solúvel e a insolúvel para o bagaço

Amostra

Lignina solúvel Lignina insolúvel
Lignina Lignina
Rendimento corrigido pelo
corrigido pelo
Relação lignina
solúvel insolúvel
Etapa (%) rendimento da rendimento da solúvel/insolúvel
(%)
(%)
etapa (%)
etapa (%)

Bagaço in natura

5,01

23,09

-

5,01

23,09

0,22

Bagaço pré-tratado

4,48

29,23

65,90

2,95

19,26

0,15

Bagaço deslignificado
Bagaço tratado com
xilanase
Bagaço extraído com
NaOH
Bagaço branqueado
com H2O2

3,35

19,30

73,90

1,63

9,40

0,17

2,95

18,36

98,70

1,42

8,83

0,16

3,35

13,57

88,30

1,42

5,76

0,25

4,47

6,58

95,33

1,81

2,66

0,68
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Observando-se os dados presentes nas Tabelas 13 e 14, pode-se verificar um
comportamento interessante. Para o bagaço de cana, foi observada remoção de lignina,
tanto insolúvel quanto solúvel após a etapa de pré-tratamento. Entretanto, após a
deslignificação foi notada uma remoção preferencial da lignina insolúvel, sendo que a
lignina solúvel ficou praticamente constante. Provavelmente, essa remoção preferencial
pode ocorrer segundo duas hipóteses: (1) a lignina insolúvel possui maior massa
molecular, sendo assim mais susceptível às etapas de tratamento; (2) a remoção ocorreria
em cadeia: parte da lignina solúvel seria removida e a lignina insolúvel passaria a ser
solúvel e assim sucessivamente.
Tabela 14 - Relação entre a lignina solúvel e a insolúvel para a palha

Amostra

Lignina Lignina
solúvel insolúvel
(%)
(%)

Rendimento
Etapa (%)

Lignina solúvel
corrigido pelo
rendimento da
etapa (%)

Lignina
insolúvel
Relação lignina
corrigido pelo
solúvel/insolúvel
rendimento da
etapa (%)

Palha in natura

11,61

18,23

-

11,61

18,23

0,64

Palha pré-tratada

6,79

30,00

56,7

3,85

17,01

0,23

Palha deslignificada
Palha tratada com
xilanase
Palha extraída com
NaOH
Palha branqueada
com H2O2

5,42

21,39

87,2

2,68

10,58

0,25

6,95

22,83

98,1

3,37

11,07

0,30

7,38

17,70

79,1

2,83

6,79

0,42

6,99

8,98

95,9

2,57

3,31

0,78

Para a palha, foi observado um comportamento distinto ao do bagaço. Houve grande
remoção de lignina solúvel após a etapa de pré-tratamento, sendo que a insolúvel foi pouco
removida. Após essa etapa, na deslignificação, as duas frações foram solubilizadas, porém
a insolúvel foi mais removida. Esse comportamento distinto entre as duas biomassas
utilizadas, é mais um indicativo da diferença de composição entre esses materiais. Além
disso, após a etapa de tratamento com xilanase, observou-se uma remoção preferencial
da lignina insolúvel, sendo que a lignina solúvel ficou praticamente constante.
Provavelmente, essa remoção preferencial pode ocorrer segundo duas hipóteses, já
descritas anteriormente para o bagaço.
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5.3

Oxidação química das ligninas de bagaço e palha

5.3.1 Análises por espectrometria de infravermelho com transformada de Fourier
(FTIR)

As ligninas originais precipitadas a partir dos licores negro da etapa de deslignificação
do bagaço e da palha de cana, e as ligninas após da etapa de oxidação foram analisadas
por FTIR, e os espectros comparativos dessas ligninas encontram-se nas Figuras 24 e 25.
Figura 24 - Espectro de infravermelho da lignina de bagaço e da lignina de bagaço oxidada

Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 25 - Espectro de infravermelho da lignina de palha e da lignina de palha oxidada

Fonte: Arquivo pessoal.

A partir dos espectros obtidos, a oxidação da lignina pode ser indicada pelo aumento
da banda na região de 1600-1590 cm-1, correspondente à presença de íons carboxilato no
material, ou ainda, nessa mesma região, também existe a absorção de dicetonas 16401680 cm-1, confirmando assim a eficiência no processo de oxidação. O espectro
comparativo também apresenta picos na região de 1500 cm-1, correspondentes aos anéis
aromáticos da estrutura da lignina, indicando apesar da modificação na estrutura
(oxidação), aparentemente não houve degradação acentuada da macromolécula. Os
espectros da lignina in natura e da lignina oxidada, tanto de bagaço quanto de palha, são
muito parecidos, com exceção da banda correspondente aos íons carboxilatos e dicetonas
observadas para a lignina oxidada. A oxidação da lignina é bastante interessante tendo em
vista à aplicação sua como compatibilizante em compósitos, visto que ao se realizar a
oxidação, é gerado um composto de maior hidrofobicidade, ou seja, com uma maior
possibilidade de aumentar a adesão polímero/celulose.
A partir do gráfico normalizado, foi feita uma análise semi-quantitativa em relação ao
grau de oxidação de cada lignina. Relacionando-se a absorção a 1700 cm-1 e a absorção
em 1510 cm-1, tem-se a relação carbonila/anel para cada lignina. A Tabela 15 mostra essa
relação.
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Tabela 15 - Análise semi-quantitativa em relação ao grau de oxidação de cada lignina.

Lignina

Abs. a 1510 cm

-1

Abs. a 1700 cm -1

Carbonila/Anel

bagaço in natura

1,239

0,765

0,618

bagaco oxidada

1,083

0,870

0,804

palha in natura

1,121

0,883

0,788

palha oxidada

0,773

0,790

1,022

A lignina oxidada de bagaço apresentou uma relação intensidade de absorção de
carbonila/intensidade de absorção do anel 30,1% maior do que o material não oxidado.
Para a lignina oxidada de palha, essa relação foi 29,7% maior do que o material in natura.
Nakanishi (2010) obteve após o processo de oxidação com peróxido de hidrogênio uma
razão de intensidade de absorção de carbonila/intensidade de absorção do anel igual a
1,00, e um aumento relativo de 39% desta razão, quando comparada à lignina original.
Sendo assim, pode-se inferir que, neste trabalho, as ligninas de bagaço e de palha
sofreram um processo de oxidação com extensão bem próximas. Além disso, é possível
dizer que a oxidação da lignina foi eficiente, pois houve um significativo aumento na banda
correspondente aos grupos carbonila, o que confirma a oxidação.

5.3.2 Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear de Prótons (1H RMN)

As ligninas originais precipitadas dos licores negro da etapa de deslignificação do
bagaço e da palha de cana, e as ligninas depois da etapa de oxidação foram submetidas
à reações de acetilação, para que sua solubilidade em CDCl3 fosse aumentada, já que
esse é um fator determinante no processo de análise por ressonância magnética nuclear
de prótons. As amostras acetiladas foram analisadas por ressonância magnética nuclear
de prótons (1H RMN), e os espectros, livres dos picos relativos ao solvente, são mostrados
na Figura 26. Os dados referentes à integração dos sinais dos hidrogênios encontram-se
na Tabela 16 para a lignina e lignina oxidada de bagaço e, na Tabela 17 para a lignina e
lignina oxidada de palha de cana.
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Figura 26 - Espectros de ¹H RMN das ligninas e das ligninas oxidadas de bagaço e de palha de cana
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A integração dos sinais resulta numa área total de 4,30 unidades arbitrárias, para
lignina de bagaço e 3,30 unidades arbitrárias para a lignina oxidada de bagaço. Para se
fazer uma avaliação da modificação estrutural na lignina após a reação de oxidação, foi
calculada a porcentagem correspondente a cada região integrada e a avaliação foi feita a
partir da variação nestas porcentagens em relação às porcentagens obtidas para o material
não modificado. A lignina oxidada apresentou uma estrutura com uma maior porcentagem
de ácidos carboxílicos e aldeídos, já que integraçãoădaăregiãoăatribuídaă( ă9,00 - 12,00)
aumentou. Comparando-se esses resultados por meio da porcentagem em relação à área
total, a lignina não oxidada apresentou 1,86% de hidrogênios ligados à ácidos carboxílicos
e aldeídos, enquanto que após a reação de oxidação essa porcentagem aumentou para
6,97%, o que corrobora os resultados obtidos na análise de FTIR, confirmando a eficiência
na oxidação. Observou-se também um aumento da porcentagem em relação à área total
da região atribuída aos prótons aromáticosă ( ă 6,25ă - 7,90), que passou de 21,15% para
23,33%, indicando que a lignina oxidada encontra-se menos condensada. Além disso, a
reação de oxidação promoveu uma desmetoxilação importante da lignina de bagaço, já
queăaăáreaăatribuídaăàămetoxilasă( ă3,55ă– 3,95) diminuiu, e a porcentagem em relação à
área total passou de 21,61% para 9,70%. O processo de oxidação é acompanhado de uma
certa extensão de hidrólise, o que causa a desmetoxilação e o aumento de OH fenólicos.
Parte do OH que resta ligado ao anel pode ser o resíduo da desmetoxilação, na verdade
desmetilação, sobrando OH. Além disso, também foi observado um alto teor de hidrogênios
nasă regiõesă nãoă oxigenadasă ( ă <ă 1,60),ă esseă fatoă podeă estară associadoă àă presençaă deă
carboidratos que, provavelmente encontram-se sob a forma de complexos ligninacarboidrato. Por isso, o que é chamado de lignina neste trabalho, na verdade é um
complexo composto de lignina e carboidratos.
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Tabela 16 - Dados referentes à integração dos sinais de ¹H RMN da lignina de bagaço e da lignina oxidada de bagaço.

Porcentagem em
relação à área total

Área

Região (ppm)
9,00 - 12,00
6,25 - 7,90
5,75 - 6,25
5,20 - 5,75

Atribuição
Ácidos carboxílicos e
aldeídos
Prótons Aromáticos
Prótons benzílicos não
cíclicos
Prótons benzílicos
cíclicos

3,95 - 5,20 e 2,5 - 3,55 Prótons alifáticos
3,55 - 3,95
2,20 - 2,50
1,60 - 2,20
< 1,60

Lignina in
natura

Lignina
oxidada

Lignina in
natura

Lignina
oxidada

0,08

0,23

1,86

6,97

0,91

0,77

21,15

23,33

0,12

0,05

2,79

1,52

0,04

0,04

0,93

1,21

0,81

0,63

18,82

19,09

Metoxilas
Prótons acetoxílicos
aromáticos
Prótons acetoxílicos
alifáticos
Região dos alifáticos
não oxigenados

0,93

0,32

21,61

9,70

0,09

0,07

2,01

2,02

0,33

0,19

7,59

5,86

1,00

1,00

23,24

30,30

Soma

4,30

3,30

Fonte: Regiões de atribuições de acordo com Chen e Robert (1988)

Para a lignina de palha e lignina oxidada de palha, a integração dos sinais resulta
numa área total de 2,78 unidades arbitrárias e 1,65 unidades arbitrárias, respectivamente.
Assim como para as ligninas de bagaço, foi calculada a porcentagem correspondente a
cada região integrada para se fazer uma avaliação da modificação estrutural na lignina
após a reação de oxidação. A lignina oxidada apresentou uma estrutura com uma maior
porcentagemădeăácidosăcarboxílicosăeăaldeídos,ăjáăqueăintegraçãoădaăregiãoăatribuídaă( ă
9,00 - 12,00) aumentou. Comparando-se esses resultados por meio da porcentagem em
relação à área total, a lignina não oxidada apresentou 2,52% de hidrogênios ligados à
ácidos carboxílicos e aldeídos, enquanto que após a reação de oxidação essa
porcentagem aumentou para 6,05%, o que corrobora os resultados obtidos na análise de
FTIR, confirmando a oxidação. Observou-se também uma leve diminuição da porcentagem
emă relaçãoă àă áreaă totală daă regiãoă atribuídaă aosă prótonsă aromáticosă ( ă 6,25ă - 7,90), que
passou de 19,78% para 16,33%, indicando que a lignina oxidada encontra-se ligeiramente
mais condensada. Além disso, a reação de oxidação promoveu a desmetoxilação da lignina
deăpalha,ăjáăqueăaăáreaăatribuídaăàămetoxilasă( ă3,55ă– 3,95) diminuiu, e a porcentagem em
relação à área total passou de 13,67% para 4,23%. Assim como para o bagaço, o processo
de oxidação é acompanhado de uma certa extensão de hidrólise, o que causa a
desmetoxilação e o aumento de OH fenólicos. Parte do OH que resta ligado ao anel pode
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ser o resíduo da desmetoxilação, na verdade desmetilação, sobrando OH. Houve também
um ligeiro aumento na porcentagem em relação à área total atribuída aos prótons
acetoxílicosăaromáticosă( ă2,20ă– 2,50), que passou de 1,92% para 3,83%, indicando um
aumento no número de hidroxilas fenólicas. Os resultados também demonstraram uma
diminuição na porcentagem em relação à área total dos prótonsăacetoxílicosăalifáticosă( ă
1,60 – 2,20), que passou de 6,35% para 4,84%, indicando mais uma vez que o processo
de oxidação foi eficiente. Oămesmoăaltoăteorădeăhidrogêniosănasăregiõesănãoăoxigenadasă( ă
< 1,60) foi observado para as ligninas de palha, esse fato, como já discutido para a lignina
de bagaço, pode estar associado à presença de carboidratos que, provavelmente
encontram-se sob a forma de complexos lignina-carboidrato, com isso o que é chamado
de lignina neste trabalho trata-se, na verdade, de um complexo composto de lignina e
carboidratos.

Tabela 17 - Dados referentes à integração dos sinais de ¹H RMN da lignina de palha e da lignina oxidada de palha.

Porcentagem em
relação à área total

Área
Região (ppm)
9,00 - 12,00

Atribuição
Ácidos carboxílicos e
aldeídos

Lignina in
natura

Lignina Lignina in
oxidada
natura

Lignina
oxidada

0,07

0,10

2,52

6,05

0,55

0,27

19,78

16,33

5,75 - 6,25

Prótons Aromáticos
Prótons benzílicos não
cíclicos

0,05

0,01

1,80

0,60

5,20 - 5,75

Prótons benzílicos cíclicos

0,05

0,02

1,80

1,21

0,45

0,04

16,19

2,42

0,38

0,07

13,67

4,23

0,05

0,06

1,92

3,83

0,18

0,08

6,35

4,84

1,00

1,00

35,97

60,48

2,78

1,65

6,25 - 7,90

3,95 - 5,20 e 2,5 - 3,55 Prótons alifáticos
3,55 - 3,95
2,20 - 2,50
1,60 - 2,20
< 1,60

Metoxilas
Prótons acetoxílicos
aromáticos
Prótons acetoxílicos
alifáticos
Região dos alifáticos não
oxigenados
Soma

Fonte: Regiões de atribuições de acordo com Chen e Robert (1988)
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5.4

Caracterização dos materiais compósitos reforçados com celulose e lignina de
bagaço

5.4.1 Preparação dos compósitos utilizando o misturador termocinético

Para preparação dos materiais compósitos utilizou-se o processo de mistura em
misturador termocinético. Fibras de celulose, lignina e a matriz, previamente secas e
pesadas, foram colocadas dentro da cápsula bi-partida do misturador. O material foi
misturado e, ainda amolecido, foi passado por um sistema de rolos (calandras) e imerso
diretamente em água para resfriamento do compósito. Dentro do misturador termocinético,
a mistura ocorre dentro da cápsula bi-partida, com arrefecimento a água. As palhetas de
homogeneização giram com aproximadamente 2600 rpm na primeira velocidade e 5250
rpm na segunda. A primeira velocidade destina-se apenas a tirar o motor e o eixo do ponto
de inércia e na segunda a mistura ocorre. É nesse momento que o equipamento é
desligado para que o material não seja degradado.
O tempo de mistura dos compósitos foi cronometrado e variou com a composição
e/ou presença ou não de lignina/lignina oxidada. A Figura 27 mostra as curvas de tempo
de preparação dos compósitos (em segundos) em função da composição de fibras em
%(m/m) celulose de bagaço/palha de cana, onde pode-se observar uma tendência muito
próxima de aumento para as duas curvas, porém os tempos obtidos para os compósitos
com palha, em geral, foram mais altos. Luz (2008) atribuiu o elevado tempo de mistura para
os compósitos reforçados com fibras de palha à adição de fibras mais longas, já que as
fibras de bagaço utilizadas em seu trabalho eram moídas na indústria sucroalcoleira. Isso
pode justificar a diferença encontrada entre os tempos de misturas observados para os
compósitos obtidos neste estudo, visto que o bagaço também foi fornecido por uma
indústria e a palha foi colhida diretamente do campo, após a colheita da cana.
Em geral, para composições mais baixas, 5 e 10% (m/m), o tempo de mistura para
os compósitos, sem a presença da lignina/lignina oxidada, não ultrapassou 100 e 250 s,
respectivamente. Ao se aumentar a composição de fibras, o tempo de mistura é mais
elevado. Quando a lignina (oxidada ou não) foi adicionada aos compósitos reforçados com
celulose, observou-se um grande aumento no tempo de preparação, conforme pode ser
observado na Figura 28, para os compósitos com lignina, e na Figura 29 para os
compósitos com lignina oxidada. O aumento do tempo de mistura para uma maior
quantidade de fibras e/ou lignina oxidada ou não, se deve ao maior contato fibra/fibra
fazendo com que a matriz não entrasse facilmente em contato direto com as palhetas da
cápsula bi-partida, propiciando assim, a fusão da matriz e consequente incorporação da
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fibra. Os tempos de mistura elevados podem causar quebra excessiva e degradação
térmica das fibras, afetando negativamente as propriedades intrínsecas dos compósitos
(LUZ, 2008).
Figura 27 - Tempo de mistura dos compósitos reforçado com 5,10,20,30 e 40% (m/m) de celulose
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Fonte: Arquivo pessoal.

35

104

Figura 28 - Tempo de mistura dos compósitos reforçado com 5,10,20,30 e 40% (m/m) de celulose utilizando-se 0,5,10 e
20% (m/m) de lignina

Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 29 - Tempo de mistura dos compósitos reforçado com 5,10,20,30 e 40% (m/m) de celulose utilizando-se 0,5,10 e
20% (m/m) de lignina oxidada

Fonte: Arquivo pessoal.
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5.4.2 Análises térmicas

5.4.2.1 Análise termogravimétrica (TGA)

As análises térmicas são importantes ferramentas de caracterização de materiais
poliméricos, pois a estabilidade térmica dos mesmos consiste em propriedade importante
para avaliar possíveis aplicações. A termogravimetria (TG/DTG) foi utilizada para verificar
a estabilidade térmica e temperatura de degradação dos compósitos, das fibras de
celulose, das ligninas, das ligninas oxidadas e do polipropileno (PP) puro. As curvas
termogravimétricas (TG) obtidas e suas derivadas (DTG) encontram-se nas Figuras 30
para os materiais com bagaço, e Figura 31 para os materiais com palha. A decomposição
térmica de cada amostra ocorreu sob um programa controlado de temperatura de 30˚ a
650˚C, descrito no item 4.8.16.

Figura 30 - Curvas de TGA e DTG das fibras de celulose de bagaço, lignina e lignina oxidada de bagaço, PP e dos compósitos PP + 30% celulose + 0% lignina; PP + 30% celulose + 20%
lignina; PP + 30% celulose + 20% lignina oxidada
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Figura 31 - Curvas de TGA e DTG das fibras de celulose de palha, lignina e lignina oxidada de palha, PP e dos compósitos PP + 30% celulose + 0% lignina; PP + 30% celulose + 20% lignina;
PP + 30% celulose + 20% lignina oxidada
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As curvas de TGA e de DTG obtidas para as fibras de celulose, tanto proveniente de
bagaço quanto de palha de cana, mostraram que, abaixo de 100°C, a perda de massa está
associada à perda de água devido à umidade das fibras. Apesar das fibras serem secas
antes da análise, a total eliminação de água é dificultada pelo caráter hidrofílico das
mesmas (RAZERA, 2006). Além disso é possível observar na curva de TGA que as fibras
de celulose possuem estabilidade térmica até aproximadamente 200°C. Acima desta
temperatura, ocorre o início da decomposição térmica, correspondente ao início da
decomposição de polioses (hemiceluloses), seguida de celulose. A hemicelulose se
decompõe entre 220-315˚C (YANG et al, 2007), já a degradação da celulose, ocorre em
uma faixa de temperatura superior, entre 327-450˚C (LIU et al, 2011). Por outro lado, a
decomposição da lignina se dá em uma faixa de temperatura bem ampla, entre 200-550°C,
mas com uma velocidade menor quando comparada à velocidade de decomposição dos
outros dois componentes (LIU et al, 2011). De acordo com os resultados encontrados,
pôde-se observar que os três componentes, celulose, hemicelulose e lignina possuem
comportamentos diferentes de pirólise, com faixas de temperaturas diferentes, além de
diferentes velocidades de perda de massa.
As Figuras 30 e 31 também mostram as curvas de DTG obtidas para a lignina de
bagaço (Figura 30) e de palha (Figura 31). A perda de massa abaixo de 100˚C está ligada
à perda de água devido à umidade das fibras. Pode ser observado que a degradação
térmica da lignina ocorre em uma ampla faixa de temperatura de 200˚ a 550˚C, porém a
taxa de perda de massa é menor se comparada às taxas de perda de hemicelulose e
celulose (LIU et al, 2011). Os picos de degradação ocorrem à 350,1˚C para a lignina de
bagaço e à 352,1°C para a lignina de palha (Tabelas 18 e 19). As curvas obtidas para as
ligninas oxidadas apresentaram um perfil muito semelhante às obtidas para as ligninas de
bagaço e de palha, que não foram submetidas à oxidação. Para as ligninas oxidadas, os
picos de degradação térmica, obtidos pelas curvas de DTG (Tabelas 18 e 19) ocorreram
em 344,1°C e 353,2°C, para a lignina oxidada de bagaço e para a de palha,
respectivamente.
As curvas de TGA obtidas para o PP puro e para os compósitos obtidos neste trabalho
podem ser observadas nas Figuras 30 e 31. Os dados de perdas de massa para cada faixa
de temperatura encontram-se nas Tabelas 18, para os materiais com bagaço, e 19 para os
materiais com palha. A perda de massa inicial entre a temperatura ambiente e 150°C,
observada em todas as curvas, é atribuída a perda de água inter- e intramolecular
(MORANDIM-GIANNETTI et al, 2012). Após essa temperatura, pode ocorrer ainda a
volatilização de algumas moléculas de água fortemente ligadas às fibras. Comparando-se
as curvas de TGA do PP puro e dos compósitos reforçados com fibras de celulose (de
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bagaço e palha) e, lignina oxidada ou não são observados comportamentos semelhantes.
As curvas de TGA indicam que o processo de decomposição da matriz (PP) ocorre em
somente um estágio, enquanto que para os compósitos obtidos esse processo se dá em
dois estágios. O primeiro estágio corresponde à decomposição das fibras e o segundo da
matriz. Pode-se notar que ao inserir uma maior quantidade de reforço na matriz houve uma
redução na estabilidade térmica do compósito.
As Tabelas 18 e 19 mostram as perdas de massa dos materiais para cada faixa de
temperatura. Analisando-se estes dados, observa-se que até 400°C, o polipropileno perde
pouca massa, mas a partir desta temperatura a perda de massa é rápida. Os compósitos
PP/celulose sem a adição de lignina/lignina oxidada têm uma temperatura inicial de
decomposição menor do que os compósitos nos quais utilizou-se a lignina/lignina oxidada
como aditivo. A maior estabilidade desses materiais se deve ao fato de que a lignina age
como uma barreira protetora contra a degradação térmica (AMRI et al, 2013), pois possui
a presença de unidades complexas de estruturas fenilpropanol, que consistem de grupos
fenil aromáticos (MORANDIM-GIANNETTI et al, 2012), que são estruturas muito estáveis.
Além disso, a presença de grupos hidroxila também contribui para a estabilidade, já que os
elétrons não emparelhados também entram em ressonância, aumentando a estabilidade
das estruturas aromáticas e impedindo sua quebra, que ocorre somente em temperaturas
elevadas (MORANDIM-GIANNETTI et al, 2012 apud MORRISON1; BOYD, 1992; WISE2 et
al, 1946) A adição de reforço (celulose) na matriz diminui a estabilidade térmica do
compósito, mas aumenta a estabilidade térmica da fibra natural. A oxidação da lignina,
tanto de bagaço quanto de palha de cana, parece não ter grande influência na estabilidade
térmica dos compósitos, quando comparado aos materiais com a presença de lignina não
oxidada.
Para verificar a influência do polipropileno grafitizado com anidrido maleico (PP-g-MAH)
como agente compatibilizante nas propriedades dos compósitos, foram preparados
compósitos reforçados com 5% (m/m) em misturador termocinético, com o objetivo de se
comparar os resultados obtidos com um agente compatibilizante comercial e os compósitos
estudados neste trabalho. Os resultados obtidos para as análises de TGA mostram que os
compósitos com agente compatibilizante comercial possuem uma estabilidade térmica
ligeiramente maior do que os compósitos com 5% (m/m) de lignina oxidada ou não, tanto
de bagaço quanto de palha de cana, como pode ser observado pelos dados de perda de
massa.
Todos os compósitos estudados apresentaram um ou dois picos de temperatura de
degradação térmica. Seus valores encontram-se nas Tabelas 18 e 19. O primeiro pico
1

MORRISON, R.T. & BOYD, R.N. Organic chemistry. Prentice-Hall. Nova Jersey, EUA, 1992.

2

WISE, L.E.; εURPHY,ăε.;ăD’ADDIECO,ăA.A.ăεethodăofădeterminingăholloceluloseăinăwood.ăPaperăTradeăJournal,ăv.122,ăp.35-39, 1946.
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encontra-se entre 342,5˚ e 360,8˚ C e o segundo entre 457,3˚ e 469,8˚Căparaăosăcompósitosă
com bagaço, e entre 347,6˚ e 358,9˚ C e o segundo entre 458,0˚ e 474,8˚C, para os
compósitos com palha, dependendo ainda do teor de celulose e, da presença ou não de
lignina/lignina oxidada. A primeira perda de massa foi associada à degradação da fibra
presente no compósito e a segunda ao polipropileno, já que o pico de degradação de
celulose branqueada encontra-se em 352˚C para a fibra de bagaço e, em para 349,1˚C
para a fibra de palha e o do polipropileno em 454,1˚C.
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Tabela 18 - Dados obtidos das curvas termogravimétricas dos materiais com bagaço de cana

Amostras

Picos de
Degradação
Térmica
(˚C)

Perda de Massa (%)
100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 600°C

Celulose

5,20

5,57

16,05

81,48

85,10

86,46

352,0

Lignina

4,53

6,24

19,94

47,25

57,27

61,61

350,1

Lignina oxidada

5,94

8,40

24,89

47,35

58,61

63,26

344,1

PP puro

0,12

0,64

0,74

2,16

97,97

97,99

454,1

PP + 5% de celulose + 0% Lignina

0,13

0,89

1,77

5,87

98,15

98,22

347,2/457,3

PP + 5% de celulose + 5% Lignina

0,22

1,15

2,63

9,49

98,33

98,59

351,0/459,4

PP + 5% de celulose + 10% Lignina

0,23

0,81

2,69

11,14

96,50

96,88

356,1/460,7

PP + 5% de celulose + 20% Lignina

0,33

0,65

3,79

14,49

91,88

92,69

354,8/461,4

PP + 5% de celulose + 5% Lignina oxidada

0,18

0,86

2,06

7,97

97,27

97,51

350,9/459,1

PP + 5% de celulose + 10% Lignina oxidada

0,41

1,26

3,84

12,40

95,13

95,63

355,3/462,8

PP + 5% de celulose + 20% Lignina oxidada

0,16

1,29

5,04

14,70

91,81

92,75

350,6/464,9

PP + 5% de celulose + 5% MA-PP

0,11

0,47

1,14

5,89

96,9

98,6

347,9/456,7

PP + 10% de celulose + 0% Lignina

0,23

0,67

2,35

9,28

96,60

96,71

345,1/457,8

PP + 10% de celulose + 5% Lignina

0,28

0,78

2,73

12,66

98,17

98,44

357,8/460,6

PP + 10% de celulose + 10% Lignina

0,69

1,24

4,98

18,89

89,87

90,78

354,7/461,3

PP + 10% de celulose + 20% Lignina

0,33

1,04

3,95

15,68

94,38

94,92

360,8/461,6

PP + 10% de celulose + 5% Lignina oxidada

0,40

1,37

3,14

12,55

98,15

98,45

358,2/461,1

PP + 10% de celulose + 10% Lignina oxidada

0,25

1,52

4,62

17,06

93,50

94,13

352,6/463,9

PP + 10% de celulose + 20% Lignina oxidada

0,35

1,44

4,99

17,27

92,48

93,31

352,5/464,5

PP + 20% de celulose + 0% Lignina

0,46

1,78

4,94

18,27

98,31

98,63

344,6/461,4

PP + 20% de celulose + 5% Lignina

0,50

1,45

4,57

19,78

92,19

92,60

351,3/463,6

PP + 20% de celulose + 10% Lignina

0,41

1,29

4,88

22,18

92,51

93,19

352,0/463,6

PP + 20% de celulose + 20% Lignina

0,31

1,76

6,66

26,68

88,16

89,36

352,8/464,7

PP + 20% de celulose + 5% Lignina oxidada

0,84

1,28

4,16

20,87

94,55

95,00

351,5/465,1

PP + 20% de celulose + 10% Lignina oxidada

0,41

1,99

5,50

22,55

93,84

94,53

353,9/465,6

PP + 20% de celulose + 20% Lignina oxidada

1,26

1,78

6,71

24.95

88,99

90,10

352,9/467,9

PP + 30% de celulose + 0% Lignina

0,55

2,23

6,68

25,57

93,83

94,24

342,5/465,9

PP + 30% de celulose + 5% Lignina

0,57

1,63

5,99

28,03

91,99

92,67

349,8/466,3

PP + 30% de celulose + 10% Lignina

1,44

2,06

6,72

30,22

92,61

93,43

352,2/464,9

PP + 30% de celulose + 20% Lignina

1,55

2,47

8,17

33,55

85,50

86,75

352,2/468,7

PP + 30% de celulose + 5% Lignina oxidada

0,68

2,27

5,91

27,40

92,20

92,89

350,8/467,1

PP + 30% de celulose + 10% Lignina oxidada

1,57

2,57

6,75

29,99

90,27

91,09

351,5/467,1

PP + 30% de celulose + 20% Lignina oxidada

0,44

1,45

7,13

30,75

85,87

87,08

346,3/473,4

PP + 40% de celulose + 0% Lignina

0,62

2,47

7,75

30,34

92,93

93,67

342,9/466,9

PP + 40% de celulose + 5% Lignina

1,45

2,02

7,68

33,71

91,49

92,28

347,6/467,9

PP + 40% de celulose + 10% Lignina

1,30

2,69

8,46

35,19

91,20

91,99

347,2/469,3

PP + 40% de celulose + 20% Lignina

1,93

2,88

9,07

34,55

90,28

91,39

349,8/465,6

PP + 40% de celulose + 5% Lignina oxidada

1,02

2,99

7,50

33,84

91,70

92,49

350,5/467,4

PP + 40% de celulose + 10% Lignina oxidada

0,45

1,63

6,21

31,15

89,79

90,67

348,1/469,8

PP + 40% de celulose + 20% Lignina oxidada

1,16

1,99

8,58

38,57

85,17

86,52

352,1/469,1
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Tabela 19 - Dados obtidos das curvas termogravimétricas dos materiais com palha de cana

Picos de
Degradação
Térmicaă(˚C)

Perda de Massa (%)

Amostras

100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 600°C
Celulose

6,37

6,90

18,93

79,65

84,03

85,25

349,1

Lignina

5,03

6,24

19,94

47,25

57,27

61,61

352,1

Lignina oxidada

11,88

13,83

26,65

47,24

58,95

62,43

353,2

PP puro

0,12

0,64

0,74

2,16

97,97

97,99

454,1

PP + 5% de celulose + 0% Lignina

0,01

0,62

0,75

4,72

98,35

98,52

355,2/458,0

PP + 5% de celulose + 5% Lignina

0,39

0,80

2,08

8,14

97,63

97,96

345,3/458,3

PP + 5% de celulose + 10% Lignina

0,48

1,09

2,79

10,63

97,31

97,83

356,8/461,2

PP + 5% de celulose + 20% Lignina

0,49

1,34

4,38

14,37

91,43

97,31

357,9/463,7

PP + 5% de celulose + 5% Lignina oxidada

0,16

0,77

3,89

8,17

96,72

96,97

358,9/460,2

PP + 5% de celulose + 10% Lignina oxidada

0,59

0,97

3,17

10,68

94,54

94,99

353,7/465,6

PP + 5% de celulose + 20% Lignina oxidada

0,45

1,27

4,46

13,13

92,64

93,36

355,7/467,3

PP + 5% de celulose + 5% MA-PP

0,14

0,14

0,74

5,97

99,14

99,20

349,6/458,4

PP + 10% de celulose + 0% Lignina

0,34

0,93

2,58

10,01

98,21

98,33

347,9/459,0

PP + 10% de celulose + 5% Lignina

0,64

1,01

2,83

12,42

97,84

98,25

357,8/461,1

PP + 10% de celulose + 10% Lignina

0,54

1,15

3,65

14,33

94,88

95,46

356,9/462,9

PP + 10% de celulose + 20% Lignina

1,35

2,21

5,69

19,19

92,20

93,24

354,9/466,6

PP + 10% de celulose + 5% Lignina oxidada

0,34

1,20

2,92

12,78

96,65

98,45

357,2/465,3

PP + 10% de celulose + 10% Lignina oxidada

0,38

1,43

3,78

14,29

94,88

94,13

356,0/465,9

PP + 10% de celulose + 20% Lignina oxidada

0,65

1,36

4.86

17,04

89,18

93,31

355,5/470,9

PP + 20% de celulose + 0% Lignina

0,55

1,63

4,60

17,13

96,83

97,1

348,3/463,4

PP + 20% de celulose + 5% Lignina

1,11

1,63

4,21

20,19

95,56

96,13

354,5/463,8

PP + 20% de celulose + 10% Lignina

0,96

1,99

5,18

22,12

93,65

94,42

348,2/465,9

PP + 20% de celulose + 20% Lignina

1,86

2,63

6,65

26,01

88,13

89,31

357,7/467,6

PP + 20% de celulose + 5% Lignina oxidada

0,59

1,51

3,98

19,16

94,27

94,69

355,5/467,5

PP + 20% de celulose + 10% Lignina oxidada

0,72

1,52

4,78

20,75

93,14

93,72

354,9/470,2

PP + 20% de celulose + 20% Lignina oxidada

0,91

2,25

7,04

25,83

88,43

89,44

354,6/472,7

PP + 30% de celulose + 0% Lignina

1,16

2,48

6,64

25,72

96,52

97,02

343,6/464,8

PP + 30% de celulose + 5% Lignina

1,09

2,45

6,41

27,30

90,52

91,16

347,9,8/470,1

PP + 30% de celulose + 10% Lignina

1,04

2,94

7,11

28,83

90,67

91,55

350,4/471,3

PP + 30% de celulose + 20% Lignina

1,57

2,69

7,69

31,13

82,02

83,26

349,6/473,2

PP + 30% de celulose + 5% Lignina oxidada

0,58

1,11

3,76

26,50

92,87

93,42

351,8/470,4

PP + 30% de celulose + 10% Lignina oxidada

1,40

2,19

5,23

29,87

91,45

92,22

356,8/468,1

PP + 30% de celulose + 20% Lignina oxidada

0,87

1,93

6,49

33,38

86,57

92,16

354,9/473,4

PP + 40% de celulose + 0% Lignina

2,36

3,40

8,25

32,99

92,04

92,67

348,9/465,7

PP + 40% de celulose + 5% Lignina

1,75

3,40

8,19

33,57

90,86

91,60

347,6/472,3

PP + 40% de celulose + 10% Lignina

1,86

3,24

8,19

32,95

85,26

86,07

347,8/474,7

PP + 40% de celulose + 20% Lignina

1,06

7,50

19,59

44,18

57,64

61,72

350,6/471,4

PP + 40% de celulose + 5% Lignina oxidada

0,59

1,61

4,45

33,27

90,80

91,54

349,5/472,2

PP + 40% de celulose + 10% Lignina oxidada

1,46

2,75

6,60

35,42

90,68

91,49

348,1/474,8

PP + 40% de celulose + 20% Lignina oxidada

1,46

2,56

7,75

37,71

86,48

87,62

351,5/474,7
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5.4.2.2 Calorimetria exploratória diferencial

Os compósitos reforçados com as fibras de celulose de bagaço e de palha, as
ligninas, as lignina oxidadas e o polipropileno foram submetidos à análise por calorimetria
exploratória diferencial (DSC). Curvas de fluxo de calor versus temperatura foram obtidas
para todos esses materiais e se encontram nas Figuras 32, para os materiais com bagaço,
e 33, para os materiais com palha.
Figura 32 - Curva de DSC da fibra de celulose de bagaço, lignina e lignina oxidada de bagaço, PP e dos compósitos PP +
30% celulose + 0% lignina, PP + 30% celulose + 20% lignina e PP + 30% celulose + 20% lignina oxidada

Exo up

Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 33 - Curva de DSC da fibra de celulose de palha, lignina e lignina oxidada de palha, PP e dos compósitos PP + 30%
celulose + 0% lignina, PP + 30% celulose + 20% lignina e PP + 30% celulose + 20% lignina oxidada

Exo up

Fonte: Arquivo pessoal.

As Figuras 32 e 33 mostram as curvas de DSC das fibras de celulose de bagaço e
palha, lignina, lignina oxidada, PP e dos compósitos PP + 30% celulose + 0% lignina, PP
+ 30% celulose + 20% lignina e PP + 30% celulose + 20% lignina oxidada, para bagaço e
palha de cana, respectivamente. As curvas de DSC das celuloses, tanto para bagaço
quanto para a palha, apresentam um pico endotérmico que corresponde à entalpia de
desidratação. Também pode-se observar um pico endotérmico em 356,3˚C para a celulose
de bagaço e, em 351,2°C para a de palha, esse pico, em ambos os casos, está relacionado
com a decomposição das hemiceluloses e celulose. Segundo a literatura (FENGEL;
WEGENER, 1989), a curva do fluxo de calor, em relação à temperatura das fibras de
celulose proveniente da madeira, mostra picos endotérmicos em 126° e 325°C. As análises
de DSC também foram realizadas para as ligninas obtidas a partir da precipitação dos
licores negros (da etapa de deslignificação), e as curvas de DSC obtidas são mostradas
nas Figuras 32 e 33. As curva de DSC obtidas para as ligninas de bagaço e palha também
apresentaram um pico endotérmico abaixo de 100˚C, relacionado à perda de água da
amostra. Este pico de desidratação foi observado para as ligninas oxidadas. Apesar de
todas as amostras serem secas previamente à análise, o caráter hidrofílico das mesmas
dificulta a remoção de toda a água presente. As ligninas não oxidadas apresentam um leve
pico exotérmico em torno de 400˚C que provavelmente é relacionado aos processos de
degradação das hemiceluloses residuais e da lignina (HOUREAU et al, 2004; RAZERA,
2006). Já para as ligninas oxidadas, observou-se um pico próximo à 200°C, que pode estar
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relacionado à degradação térmica de carboidratos/outros contaminantes, que podem estar
presentes nestes materiais, assim como também nas ligninas não oxidadas, já que o que
é chamado de lignina, neste trabalho, trata-se de um material composto, em sua maior
parte, por lignina, porém que pode conter carboidratos, oligômeros, e outros produtos
químicos contaminantes que podem ser provenientes das etapas de pré-tratamento e
deslignificação.
As curvas de DSC para o PP puro e para os compósitos reforçado com 30% (m/m)
de celulose e 0 e 20% (m/m) de lignina/lignina oxidada são mostradas nas Figuras 32 para
os materiais com bagaço e, 33 para os materiais com palha. Comparando-se as curvas de
DSC entre o PP puro e os compósitos, notou-se que estas apresentam três picos
endotérmicos.ă Oă primeiroă picoă endotérmicoă (abaixoă deă 100˚C),ă referenteă àă perdaă deă
umidade, foi observado para todas as amostras. Os outros dois picos endotérmicos,
observados para a matriz e para os compósitos, correspondem respectivamente ao
processo de fusão do polímero (em torno de 150˚C) e à degradação do mesmo (por volta
430˚C). O comportamento das curvas dos compósitos apresenta perfil e picos de
temperatura muito próximos ao do PP puro. O polipropileno é um termoplástico cristalino e
a partir da curva de DSC, pode-se determinar a faixa na qual a fusão do material ocorre, e
também a entalpia de fusão. A cristalinidade de cada material analisado, PP e compósitos
foi determinada pela equação 16, onde ΔHf˚ = 138 J.g-1 (JOSEPH et al, 2003), ΔHf se refere
a entalpia de fusão para cada amostra e w é a fração em massa de polipropileno no
compósito. As Tabelas 20 e 21 mostram que a temperatura de fusão do polipropileno
dentro dos compósitos não sofre grandes mudanças após a adição das fibras de celulose
e da lignina/lignina oxidada. Porém, a entalpia de fusão aumentou consideravelmente com
a adição de fibras de celulose à matriz, indicando um aumento de cristalinidade da mesma,
conforme pode ser observado nas Tabelas 20 e 21. Já a adição de lignina/lignina oxidada,
em geral, leva à diminuição da entalpia de fusão e consequentemente a diminuição na
cristalinidade da matriz, quando compara-se o aumento do teor de lignina dentro de um
material com o mesmo teor de celulose.

=

∆

∆

.

°

.

(16)

Xc que está diretamente relacionado com a cristalinidade se mostra menos elevada
no PP puro do que nos compósitos obtidos. Uma comparação entre os compósitos
reforçados com 0, 5, 10, 20, 30 e 40% (m/m) de celulose, seja de bagaço ou palha, permite
avaliar que o Xc aumenta com o aumento do teor de fibras. O maior valor de Xc indica que
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o processo de cristalização é favorecido pela presença das fibras. Esse efeito é atribuído
à efeito nucleante das fibras de celulose, que agem como sítios para a nucleação
heterogênea e induzem a cristalização da matriz (MARCOVICH; VILLAR, 2003). Araújo et
al (2008) observaram o mesmo aumento para o Xc ao adicionar fibras de caraua ao
polietileno de alta densidade. Analisando-se os materiais com um mesmo teor de celulose,
é possível observar que o aumento da quantidade de lignina/lignina oxidada, diminui o X c,
esse fato pode ser mais claramente visualizado para as composições com teores acima de
20% (m/m) de celulose adicionada. Adicionalmente, foi observado que o processo de
oxidação da lignina também leva a um aumento do Xc, quando comparados aos materiais
com a presença da lignina tal qual foi obtida da biomassa. Segundo a literatura, teores mais
elevados de carga implicariam na formação de cristais menores e menos perfeitos, uma
vez que um número menor de sítios da cadeia das moléculas poliméricas seriam nucleados
havendo, portanto maior número de impedimentos ao seu crescimento, resultando em um
eventual decréscimo no grau de cristalinidade (RAMOS et al, 1993 apud GRIGORIEV3 et
al,ă 1973).ă Osă picosă observadosă próximosă aă 350˚Că estãoă relacionadosă àă decomposiçãoă
térmica da celulose e de parte da hemicelulose, como foi observado na curva de DSC das
fibras. Também foi observado o pico referente à decomposição da matriz (PP), próximo a
450˚C.ă Paraă osă compósitosă foiă observadoă umă leveă deslocamentoă desteă picoă comă aă
presença de celulose/lignina/lignina oxidada. A entalpia de degradação do PP diminuiu
com a adição do reforço, como pode ser observado nas Tabelas 20 e 21.
Para verificar a influência do polipropileno grafitizado com anidrido maleico (PP-gMAH) como agente compatibilizante nas propriedades dos compósitos, foram preparados
compósitos reforçados com 5 % (m/m) em misturador termocinético para se comparar aos
resultados obtidos com os compósitos estudados neste trabalho. As análises de DSC
mostram que os compósitos com agente compatibilizante comercial causaram um pequeno
aumento na temperatura e na entalpia de fusão do PP, adicionado ao material, quando
comparados ao polímero puro e ao compósito sem a adição de compatibilizante, como
pode ser observado nas Tabelas 20 e 21. Além disso, esses materiais possuem um Xc
maior que a matriz pura e que compósito sem o agente compatibilizante. Ao se comparar
a porcentagem de cristalinidade do compósito com PP-g-MAH e os obtidos com a adição
de 5% (m/m) de lignina, observa-se que a adição do compatibilizante comercial leva ao
aumento expressivo da cristalinidade da matriz, sendo que a presença da lignina diminui o
Xc. Porém para o material com a presença de 5% (m/m) lignina oxidada, foi observado um
comportamento distinto, já que o mesmo leva ao aumento da cristalinidade da matriz, mas

3

GRIGORIEV, V.; GORDIENKO, V.; TYNNYI, A. Investigation of the structure and mechanical properties of filled polypropylene. Sov.
Materials Science, v.9. p.672, 1973.

118

esse aumento é ainda menor que o visualizado ao adicionar-se o compatibilizante
comercial ao material.

Tabela 20 - Dados obtidos das curvas de DSC dos materiais com bagaço

1˚Pico
Amostra

3˚Pico

Tonset
(˚C)

ΔH1˚pico
(J,g-1)

Tpico
(˚C)

Tonset
(˚C)

ΔH2˚pico
(J,g-1)

45,2

32,03

15,44

164,3

149,9

57,8

53,45
45,99
44,93
44,52
44,22
46,73
43,63
36,1
49,67
46,2
44,32
44,61
44,64
45,64
50,79
48,41
44,45
43,66
44,67
45,42
35,64
47,7
46,52
43,49
44,21
45,93
47,4
47,53
34,91
45,43
44,68
42
38,79
35,14
46,99
46,32
36,96

30
32,78

34,91
29,39
34,59
32,07

31,18
38,91
37,08

20,29
33,22

32,11
32,43
32,21
33,41
26,62
24,68
19,91
33,19
33,37
20,17

70,48
7,99
19,84
26,97
21,89
5,8
12,72
23,47
20,34
15,86
24,7
22,85
22,67
17,65
4,745
4,684
22,45
22,86
21,15
23,35
27,65
19,73
25,21
24,03
21,66
15,41
14,86
18,53
32,75
5,302
22,71
18,16
28,52
29,19
11,68
9,866
30,75

165,94
166,6
165,73
164,87
167,14
165,65
165,57
167,26
165,16
166,09
164,69
165,04
165,93
166,6
166,84
165,97
164,53
164,83
164,51
165,62
165,1
164,52
164,99
163,82
164,14
163,78
165,75
164,7
165,98
165,32
164,42
164,72
163,63
166,15
165,61
163,59

152,08
152,54
151,3
152,36
154,28
151,73
155,36
150,86
152,18
151,63
151,41
151,77
151,09
154,03
152,66
154,8
151,41
151,94
156,92
152,51
152,12
151,23
150,24
151,91
152,03
152,24
152,02
151,71
153,03
152,42
151,72
151,3
152,45
152,62
152,13
151,59

75,89
63,78
67,37
48,52
78,49
74,48
85,75
86,92
74,48
67,54
47,12
57,47
65,68
76,79
79,88
58,49
54,86
53,31
66,17
67,71
62,91
50,09
72,08
55,07
38,11
33,29
65,13
48,23
52,55
68,4
36,99
43,84
29,7
59,62
57,63
28,66

4˚Pico

Tpico
(˚C)

Tonset
(˚C)

ΔH4˚pico
(J,g-1)

356,26

320,34

148,9

258,97

207,07

78,25

355,32

338,52

22,09

375,08

365,15

34,86

359,19
354,17
355,49
354,24
347,45
353,58
357,43
358,04
352,08
351,93
348,12
342,8
349,32
352,03
353,8
352,86
351,47
354,57

343,5
320,83
311,1
318,85
331,21
327,93
325,19
331,27
326,41
319,28
314,9
317,19
324,63
326,33
323,41
325,48
321,49
315,53

6,212
67,12
51,83
25,22
8,496
14,66
17,89
14,92
34,01
42,15
24,93
14,2
8,694
14,99
12,84
23,22
25
49,55

Tpico
(˚C)

Tonset
(˚C)

ΔH5˚pico
(J,g-1)

Xc
(%)

456,3

430,5

353

423,54
459,13
460,47
461,57
461,44
461,8
463,15
464,55
460,11
461,29
461,72
461,4
462,02
461,92
464,14
464,24
464,35
464,39
463,67
464,17
464,09
464,59
467,54
466,14
466,73
464,58
468,58
466,3
466,97
472,97
467,05
467,7
469,01
464,92
466,73
468,81
469,29

374,33
430,09
429,16
427,59
426,73
429,93
429,41
426,48
431,28
433,04
429,53
428,22
428,84
431,14
431,79
429,15
437,24
434,24
432,85
430,17
431,42
429,61
428,08
437,04
432,83
423,45
431,54
432,58
432,58
432,24
437,71
434,45
432,6
425,44
433,51
430,19
428,16

63,83
410,5
391,3
361,3
288,1
505,4
541,4
455,6
541,8
353
361,1
247,8
300
556,4
420,4
414
292,8
268,4
232,8
188,9
451,1
425
325,4
256,7
217,8
203,2
151
358,2
320,1
276,7
214,1
137,4
137,7
173,3
303,4
330,3
215,8

41,9
57,9
51,4
57,4
46,9
63,2
63,5
82,9
70,0
60,0
57,6
42,7
59,5
56,0
69,6
82,7
53,0
53,0
55,2
79,9
65,4
65,1
60,5
74,6
61,4
46,0
48,2
72,6
58,2
76,2
82,6
48,7
63,5
53,8
78,6
83,5
51,9
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PP
Celulose
Lignina
Lignina oxidada
PP + 5% de celulose + 0% Lignina
PP + 5% de celulose + 5% Lignina
PP + 5% de celulose + 10% Lignina
PP + 5% de celulose + 20% Lignina
PP + 5% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 5% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 5% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 5% de celulose + 5% MA-PP
PP + 10% de celulose + 0% Lignina
PP + 10% de celulose + 5% Lignina
PP + 10% de celulose + 10% Lignina
PP + 10% de celulose + 20% Lignina
PP + 10% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 10% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 10% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 20% de celulose + 0% Lignina
PP + 20% de celulose + 5% Lignina
PP + 20% de celulose + 10% Lignina
PP + 20% de celulose + 20% Lignina
PP + 20% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 20% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 20% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 30% de celulose + 0% Lignina
PP + 30% de celulose + 5% Lignina
PP + 30% de celulose + 10% Lignina
PP + 30% de celulose + 20% Lignina
PP + 30% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 30% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 30% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 40% de celulose + 0% Lignina
PP + 40% de celulose + 5% Lignina
PP + 40% de celulose + 10% Lignina
PP + 40% de celulose + 20% Lignina
PP + 40% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 40% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 40% de celulose + 20% Lignina Oxidada

2˚Picoă(fusão)

Tpico
(˚C)
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Tabela 21 - Dados obtidos das curvas de DSC dos materiais com palha

1˚Pico
Amostra
PP
Celulose
Lignina
Lignina oxidada
PP + 5% de celulose
PP + 5% de celulose + 5% Lignina
PP + 5% de celulose + 10% Lignina
PP + 5% de celulose + 20% Lignina
PP + 5% de celulose + 5% Lignina oxidada
PP + 5% de celulose + 10% Lignina oxidada
PP + 5% de celulose + 20% Lignina oxidada
PP + 5% de celulose + 5% MA-PP
PP + 10% de celulose
PP + 10% de celulose + 5% Lignina
PP + 10% de celulose + 10% Lignina
PP + 10% de celulose + 20% Lignina
PP + 10% de celulose + 5% Lignina oxidada
PP + 10% de celulose + 10% Lignina oxidada
PP + 10% de celulose + 20% Lignina oxidada
PP + 20% de celulose
PP + 20% de celulose + 5% Lignina
PP + 20% de celulose + 10% Lignina
PP + 20% de celulose + 20% Lignina
PP + 20% de celulose + 5% Lignina oxidada
PP + 20% de celulose + 10% Lignina oxidada
PP + 20% de celulose + 20% Lignina oxidada
PP + 30% de celulose
PP + 30% de celulose + 5% Lignina
PP + 30% de celulose + 10% Lignina
PP + 30% de celulose + 20% Lignina
PP + 30% de celulose + 5% Lignina oxidada
PP + 30% de celulose + 10% Lignina oxidada
PP + 30% de celulose + 20% Lignina oxidada
PP + 40% de celulose
PP + 40% de celulose + 5% Lignina
PP + 40% de celulose + 10% Lignina
PP + 40% de celulose + 20% Lignina
PP + 40% de celulose + 5% Lignina oxidada
PP + 40% de celulose + 10% Lignina oxidada
PP + 40% de celulose + 20% Lignina oxidada

2˚Picoă(fusão)

3˚Pico

Tpico
(˚C)

Tonset
(˚C)

ΔH1˚pico
(J,g-1)

Tpico
(˚C)

Tonset
(˚C)

ΔH2˚pico
(J,g-1)

45,20

32,03

15,44

164,30

149,90

57,80

61,40
33,16
46,84
45,55
46,62
49,16

35,57
33,37
45,66
45,96
44,96

25,91
19,41
17,33
33,52
32,52
35,21

20,17
33,03
31,62
28,30

373,90
22,04
32,85
9,44
12,33
13,7

19,36
21,80
10,09
16,66
22,23

34,13
33,23
45,73
48,19

19,66
19,20
31,19
32,14

25,04
21,49
18,34
17,84

33,73

27,95

27,28

45,91
34,30
43,74
49,83

31,95
19,75
30,41
33,02

14,69
25,34
9,19
28,74

34,90
45,91
34,86
46,21

32,30
19,92
31,81

26,94
14,73
31,48
23,99

164,31
165,67
164,13
164,46
166,11
166,83
167,3
167,92
164,24
164,50
164,97
164,23
167,88
167,86
166,65
164,69
163,70
163,67
163,51
167,99
166,18
166,5
164,16
163,81
163,97
162,98
165,99
166,2
166,27
163,37
163,50
163,94
164,07
166,99
166,36
164,9

152,24
151,04
151,10
150,56
152,69
151,83
152,92
151,9
151,05
151,51
151,92
151,57
154,04
152,94
152,69
150,13
151,28
151,79
151,77
156,71
153,33
154,16
152,91
150,73
151,58
151,92
152,12
151,96
152,13
151,72
152,87
152,93
151,73
154,09
153,51
152,57

64,49
62,41
56,89
52,99
80,6
84,96
68,41
84,7
63,76
56,08
58,73
45,16
72,95
67,07
53,95
58,69
46,04
50,78
34,37
67,21
62,61
61,36
45,72
43,73
43,69
29,54
59,46
52,4
40,2
33,70
40,52
40,32
52,99
72,09
52,37
40,15

4˚Pico

Tpico
(˚C)

Tonset
(˚C)

ΔH4˚pico
(J,g-1)

351,16

307,76

166,80

210,68
345,65

158,11
327,34

10,44
12,16

364,65

359,54

2,692

358,16

347,53

8,428

356,67
356,98
360,24
354,51
350,77
356,08
345,21
349,05
352,53
353,05
352,11
358,07
358,23
350,16
349,42
350,78
352,26
352,74
353,63
354,59

340,36
330,39
339,08
325,11
315,8
315,67
322,33
333,54
329,55
335,44
316,81
327,35
325,22
321,75
328,21
326,61
325,56
320,84
313,34
315,26

22,34
12,07
3,91
10,14
27,22
22,59
5,22
2,83
6,12
2,74
56,98
59,85
45,32
12,93
5,90
9,40
8,28
69,45
80,04
66,57

Tpico
(˚C)

Tonset
(˚C)

ΔH5˚pico
(J,g-1)

456,30

430,50

353,00

420,00

372,93

59,44

457,34
460,93
461,12
462,89
463,36
467,19
467,12
459,04
458,51
461,87
462,74
464,54
466,38
467,21
471,02
462,92
462,72
464,16
465,55
469,05
469,54
472,39
464,75
468,22
469,20
473,32
470,23
468,47
473,21
465,32
471,23
475,32
471,57
472,38
473,5
475,28

430,62
429,53
428,13
427,18
434,66
431,22
429,69
432,74
432,66
430,09
430,72
428,00
433,26
433,56
431,09
434,35
431,51
430,34
430,53
435,76
432,57
432,31
434,94
433,02
430,35
430,44
432,97
433,9
432,35
433,87
434,19
433,22
430,30
432,49
432,54
435

352,90
370,70
342,90
285,50
592,8
528,1
444,9
528,9
337,00
344,20
299,80
243,00
524,3
442,5
382,3
299,90
274,20
245,70
181,30
386,9
385,7
266,9
229,90
207,70
196,50
149,90
326,1
281
220,1
189,70
179,40
304,30
378,60
254,3
248,8
173,2

Xc (%)
41,88
49,19
50,25
48,50
48,00
64,90
72,43
61,97
68,20
51,34
47,81
53,20
46,75
62,19
60,75
55,85
53,16
44,48
52,57
41,51
64,94
64,81
74,11
47,33
48,75
52,77
42,81
66,29
63,29
58,26
40,70
53,39
58,43
96,00
94,98
75,90
72,74
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5.4.3 Propriedades mecânicas

Os ensaios mecânicos de tração e flexão foram realizados no Departamento de
Engenharia de Materiais da EEL-USP e, o ensaio de impacto foi realizado no Departamento
de Engenharia de Materiais e Tecnologia da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá –
UNESP. Os resultados destes testes foram analisados e discutidos com o Wood Materials
Science Group do Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ) e com o Bioinspired
Materials Group do Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
(EMPA-Dübendorf). A partir dos resultados dos ensaios, foi observado que, tanto para os
compósitos com bagaço quanto com palha de cana, a lignina/lignina oxidada mostrou
algum efeito nas propriedades mecânicas somente nos materiais com altas concentrações
de celulose, ou seja, nos materiais com 40% (m/m) deste componente. Observa-se alguma
melhora, para amostras com teores menores de celulose, porém os desvios padrão entre
as amostras são altos, e prejudicam a validade estatística dos resultados. Por isso, para
os testes de cisalhamento, DMA, ângulo de contato, energias de superfície e DVS,
escolheu-se trabalhar somente com os materiais com 40% (m/m) de fibras.

5.4.3.1 Ensaios de tração

As propriedades mecânicas dos compósitos são altamente influenciadas pela boa
dispersão do material lignocelulósico na matriz polimérica, pela natureza da matriz, pela
distribuição e orientação das fibras e pela natureza da interface fibra-matriz (SINGHA et al,
2008; CHEN et al, 2006). A resistência a tração é fortemente dependente da
compatibilidade entra a fibra e a matriz, enquanto que o módulo de Young é mais
influenciado pela impregnação das fibras pela matriz (MONTAÑO-LEVYA et al, 2013). O
comportamento mecânico não linear dos compósitos foi caracterizado pelos ensaios de
tração realizados à temperatura ambiente. As curvas de resistência à tensãoă (σ) x
deformação ( ) obtidas nos ensaios para o PP e para os compósitos são mostradas na
Figura 34. Essas curvas mostram a influência da presença de celulose e de lignina, oxidada
ou não, no comportamento mecânico dos materiais. A curvaăσă versusă ăparaă o PP puro
mostra um comportamento essencialmente dúctil e resistente. Com a adição de fibras de
celulose, de bagaço ou de palha, e de lignina oxidada ou não, as curvas mostram maiores
módulos de elasticidade e menores valores de resistência à tração, quando comparados
ao PP puro. Para os compósitos apenas com adição de celulose, os valores para os
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módulos de elasticidade foram mais altos que os obtidos para a matriz, porém observouse que a adição de até 10% (m/m) de celulose, seja de bagaço ou de palha, aumentou a
resistência à tração, mas ao adicionar-se maiores teores de fibras esta propriedade voltou
a diminuir. Não foi observada deformação plástica para os materiais obtidos, porém sua
extrema fragilidade foi claramente observada. Um começo mais nítido e um fim súbito,
característico para materiais frágeis, podem ser observados nas curvas tensãodeformação (Figura 34) para compósitos. A biomassa atua como um agente de nucleação
e reduz a elasticidade do material que leva a uma diminuição da tensão na ruptura do
sistemaă(P P RIT ăetăal,ă2014).ă
Figura 34 - Comportamento das curvas de resistência à tração x deformação de alguns compósitos de polipropileno
reforçados com fibras e com lignina/lignina oxidada

Fonte: Arquivo pessoal.

Os valores de módulo de Young foram obtidos a partir inclinação inicial das curvas
de resistência à tração versus deformação, e os resultados são mostrados nas Figuras
35,36,37 e 38. A resistência à tração e módulo para o PP puro foram 26,8 ± 0,5 MPa e
1133.0 ± 121.7 MPa, respectivamente. Estes resultados são semelhantes aos resultados
encontrados por P p rit et al (2014) para o mesmo material polimérico. Pode-se observar
nas curvas, a boa influência da adição de fibras de celulose, de bagaço ou palha de cana,
quando comparadas à curva do polímero puro. A adição de celulose aumentou o módulo
de tração em até 63% para os compósitos com bagaço e 55% para os compósitos com
palha, quando comparado com o PP puro. A lignina parece ter uma boa influência no
módulo de elasticidade, aumentando em até 14% para bagaço e, em até 17% para palha
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quando comparado com compósitos sem este componente, este aumento pode ser
visualizado nas Figuras 35 e 37. Para os materiais com lignina oxidada (Figuras 36 e 38),
a mesma tendência de aumento nos módulos foi observada, os incrementos foram de até
8% para os compósitos com bagaço e, de até 17% para os materiais com palha. Porém,
os grandes desvios padrão observados entre as amostras, fazem com que a validade
estatística dos ensaios fique prejudicada. Isso porque, durante o processo de mistura e
injeção dos compósitos podem ter sido produzidos espécimes não homogêneos, e com
isso os resultados tiveram uma variância relativamente grande.
A resistência à tração dos compósitos PP/celulose mostra uma tendência de
diminuição geral quando a lignina foi adicionada (Figuras 35,36,37 e 38). A presença de
celulose diminuiu a resistência à tração em até 14% para os materiais com celulose de
bagaço e, em até 12% para os materiais com celulose de palha. Além disso, adição de
lignina tem um efeito negativo na resistência à tração (até menos 35% para os compósitos
com bagaço, e até menos 23% para compósitos com palha). O mesmo comportamento foi
observado ao adicionar-se lignina oxidada, tanto de bagaço quanto de palha. Houve
diminuição de até 45% para os materiais com celulose/lignina oxidada de bagaço, e de até
36% para os materiais com palha. A redução da resistência à tração pode ser devido as
interaçõesăfracasăentreăoăreforçoăhidrofílicoăeăaămatrizădeăpolímeroă(P P RIT ăetăal.,ă2014).ă
Isto acontece porque, com o aumento da carga de reforço, a área interfacial aumenta e
reduz as ligações interfaciais entre o reforço e a matriz de polímero o que leva a diminuição
da resistência à tração (SHAARI et al, 2012; PREMALAL et al, 2002). Nos materiais com
cargas mais altas de celulose, a lignina parece ter uma maior influência nas propriedades
mecânicas (compósitos com 40% m/m de celulose). Imagina-se que com uma
concentraçãoămaiorădeăfibras,ăaăligninaăteriaămaisăsítiosădisponíveisăparaăseă“ligar”ăeăcomă
isso o efeito como compatibilizante seria potencializado. Também foi observado que a
lignina oxidada apresentou melhores resultados do que o material "in natura". Talvez esse
comportamento seja devido ao maior carácter hidrofóbico da lignina oxidada, o que leva a
uma melhor compatibilidade com o polímero, que é um material hidrofóbico.
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Figura 35 - Módulo e resistência à tração para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina de bagaço
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Figura 36 - Módulo e resistência à tração para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina oxidada de bagaço
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Figura 37 - Módulo e resistência à tração para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina de palha
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Figura 38 - Módulo e resistência à tração para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina oxidada de palha
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5.4.3.2 Ensaios de flexão

A resistência à flexão e o módulo de elasticidade do PP e dos compósitos com
celulose/lignina ou celulose/lignina oxidada, de bagaço de cana e palha, encontram-se nas
Figuras 39,40,41 e 42. As curvas de resistência à flexão x deformação mostraram o mesmo
perfil dos testes de tração (dados não apresentados). Analisando-se a curva para a matriz
pura, é possível observar um comportamento dúctil e resistente, e um começo mais nítido
e um fim súbito, característico de materiais frágeis, podem ser observados nas curvas
tensão x deformação para os compósitos. Durante o ensaio de flexão 3 pontos, nem o
polímero puro e nem os compósitos foram fraturados durante o teste. Assim, os valores de
resistência à flexão foram calculados a partir da carga máxima das curvas tensão x
deformação.
A resistência à flexão e o módulo de elasticidade do PP puro foram, respectivamente,
37,2 ± 0,3 MPa e 1131,6 ± 26,7 MPa. Estes resultados estão próximos dos resultados
encontrados por Gadioli et al (2014) para o mesmo material polimérico. As Figuras 39, 40,
41 e 42 mostram a resistência à flexão dos compósitos de celulose de bagaço/palha com
a adição de lignina/lignina oxidada. Os materiais foram preparados usando um misturador
termocinético seguido de um processo de moldagem por injeção. A adição de celulose
resultou em maior resistência à flexão para os compósitos, quando comparados ao PP
puro. Para os compósitos com celulose de bagaço de cana, a resistência à flexão aumentou
em até 6% e, para os materiais com celulose de palha, em até 3,8%. A lignina apresentou
um efeito negativo sobre a resistência à flexão (diminuição de até 20% tanto para
compósitos com celulose de bagaço, quanto para compósitos com celulose de palha). Essa
mesma tendência de diminuição na resistência à flexão foi observada quando lignina
oxidada foi adicionada aos materiais, os decréscimos chegaram a 23% para os materiais
com bagaço e 10% para os materiais com palha.
O processo de mistura dos compósitos em misturador termocinético pode causar um
grande atrito entre as fibras, e com isso diminuição no tamanho das mesmas. No entanto,
a vantagem é que as fibras são bem distribuídas na matriz e, não foi observada nenhuma
aglomeração significativa de fibras (MEV Figuras 51 e 52). Provavelmente, durante o
processo de mistura, a superfície das fibras foi danificada, o que resultou na coloração
amarronzada observada para os materiais obtidos após a mistura. De acordo com a
literatura, a resistência pode ser melhorada se os comprimentos das fibras forem mantidos
(FENG et al, 2001).
A adição de fibras de celulose aumentou o módulo de flexão em até 80% para os
compósitos com celulose de bagaço e, em até 75% para os compósitos com celulose de
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palha. Estes resultados demonstram que há que boa dispersão das fibras no polímero. A
lignina parece ter uma boa influência no módulo de flexão (aumentos de até 21% de bagaço
e, também de até 21% para palha). Em todos os casos, lignina oxidada, apresentou
melhoresăresultadosădoăqueăaăligninaă“inănatura”ă(maioresăvalores de módulo elasticidade).
Os aumentos observados ao se utilizar o material oxidado foram de até 50% para bagaço
e de até 55% para palha.
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Figura 39 - Módulo e resistência à flexão para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina de bagaço
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Figura 40 - Módulo e resistência à flexão para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina oxidada de bagaço
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Figura 41 - Módulo e resistência à flexão para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina de palha
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Figura 42 - Módulo e resistência à flexão para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina oxidada de palha
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5.4.3.3 Ensaios de impacto

Entre as propriedades mecânicas dos compósitos avaliadas neste trabalho, a
resistência ao impacto é uma propriedade de grande relevância, pois a avaliação da
resistência ao impacto de compósitos é um fator importante na seleção destes materiais
para aplicações de engenharia. As propriedades de resistência de impacto do PP e dos
compósitos são apresentadas nas Figuras 43 e 44. Os resultados mostraram que a adição
de celulose e lignina não teve efeito significativo sobre a resistência ao impacto. A oxidação
da lignina também não teve influência nesta propriedade. Apesar da resistência ao impacto
ser praticamente a mesma após a adição de lignina, o material obtido tem as mesmas
propriedades mecânicas do polímero puro, mas com teor muito menor de polímero, que é
um derivado de petróleo. Considerando que os preços das matérias-primas utilizadas
(celulose/lignina, oxidada ou não, de bagaço e palha), e que estes materiais são um
subproduto do processamento da cana para produção de etanol e açúcar, é possível
deduzir que a introdução desses materiais contribui para reduzir o custo final do compósito
sem prejuízo às propriedades mecânicas. A utilização como reforço em compósitos pode
ser uma aplicação mais nobre para estes dois materiais lignocelulósicos. Assim,
dependendo do objetivo, ou seja, custo final mínimo do material ou um máximo
desempenho mecânico, talvez estes materiais sejam uma boa estratégia para reduzir
custos, obter um material mais sustentável sem causar muitos danos para as propriedades
mecânicas, neste caso, a resistência ao impacto.
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Figura 43 - Resistência ao impacto para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina ou lignina oxidada de
bagaço

Resistência ao Impacto (kJ/m2)

30

5%
PP 0% MAPP

25

10% 20% 0% 5% 10% 20% 0% 5% 10% 20% 0%
5% 10% 20% 0% 5%
5%

20%
10%

20
15
10
5
0
PP
PP + 5% bagaço de celulose + 5% MA-PP
PP + 5% bagaço de celulose + 10% lignina
PP + 10% bagaço de celulose
PP + 10% bagaço de celulose + 10% lignina
PP + 20% bagaço de celulose
PP + 20% bagaço de celulose + 10% lignina
PP + 30% bagaço de celulose
PP + 30% bagaço de celulose + 10% lignina
PP + 40% bagaço de celulose
PP + 40% bagaço de celulose + 10% lignina

Resistência ao Impacto (kJ/m2)

30

PP + 5% bagaço de celulose
PP + 5% bagaço de celulose + 5% lignina
PP + 5% bagaço de celulose + 20% lignina
PP + 10% bagaço de celulose + 5% lignina
PP + 10% bagaço de celulose + 20% lignina
PP + 20% bagaço de celulose + 5% lignina
PP + 20% bagaço de celulose + 20% lignina
PP + 30% bagaço de celulose + 5% lignina
PP + 30% bagaço de celulose + 20% lignina
PP + 40% bagaço de celulose + 5% lignina
PP + 40% bagaço de celulose + 20% lignina

5%
PP 0% MA-PP 5% 10% 20% 0% 5% 10% 20% 0% 5% 10% 20% 0% 5% 10% 20% 0% 5% 10% 20%

25
20
15
10
5
0
PP
PP + 5% bagaço de celulose + 5% MA-PP
PP + 5% bagaço de celulose + 10% lignina oxidada
PP + 10% bagaço de celulose
PP + 10% bagaço de celulose + 10% lignina oxidada
PP + 20% bagaço de celulose
PP + 20% bagaço de celulose + 10% lignina oxidada
PP + 30% bagaço de celulose
PP + 30% bagaço de celulose + 10% lignina oxidada
PP + 40% bagaço de celulose
PP + 40% bagaço de celulose + 10% lignina oxidada

Fonte: Arquivo pessoal.

PP + 5% bagaço de celulose
PP + 5% bagaço de celulose + 5% lignina oxidada
PP + 5% bagaço de celulose + 20% lignina oxidada
PP + 10% bagaço de celulose + 5% lignina oxidada
PP + 10% bagaço de celulose + 20% lignina oxidada
PP + 20% bagaço de celulose + 5% lignina oxidada
PP + 20% bagaço de celulose + 20% lignina oxidada
PP + 30% bagaço de celulose + 5% lignina oxidada
PP + 30% bagaço de celulose + 20% lignina oxidada
PP + 40% bagaço de celulose + 5% lignina oxidada
PP + 40% bagaço de celulose + 20% lignina oxidada
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Figura 44 - Resistência ao impacto para os compósitos de PP reforçados com celulose/lignina ou lignina oxidada de palha
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5.4.3.4 Ensaios de cisalhamento (Iosipescu)

O método utilizado neste trabalho para a determinação das propriedades de
cisalhamento foi o Iosipescu, descrito na metodologia ASTM 5379. Curvas típicas de
tensão x deslocamento obtidas para compósitos de bagaço de cana de açúcar quando
submetidos aos ensaios de cisalhamento são mostradas na Figura 45. Para compósitos
com palha de cana de açúcar, o mesmo comportamento foi observado (curvas não
apresentadas). Durante os ensaios de cisalhamento, nenhum espécime chegou à fratura.
A máxima carga alcançada foi utilizada para os cálculos de resistência ao cisalhamento. A
resistência ao cisalhamento do PP e dos compósitos é mostrada na Figura 46 para os
materiais com bagaço de cana e, na Figura 47 para os com palha de cana de açúcar.

Figura 45 - Curvas de tensão versus deslocamento para os compósitos reforçados com celulose/lignina ou lignina oxidada
durante o ensaio de cisalhamento Iosipescu
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Fonte: Arquivo pessoal.

Os dados de resistência ao cisalhamento e módulo de deformação encontram-se
apresentados na Tabela 22. A resistência ao cisalhamento do PP, obtida neste trabalho, é
semelhante aos resultados encontrados por Liu e Piggot (1995). Para os compósitos, era
esperado que a resistência ao cisalhamento aumentasse com a presença das fibras de
celulose, mas a adição de celulose, tanto de bagaço quanto de palha de cana, não têm
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grande influência sob esta propriedade, já que a mesma permaneceu praticamente
inalterada. Também foi observado que, quando lignina foi adicionada ao compósito, a
resistência

ao

cisalhamento

diminuiu

6%

para

o compósito

com

bagaço

e

aproximadamente 1% para o compósito com palha. Com a adição da lignina em sua forma
oxidada, a força de cisalhamento diminuiu quase 31% para o compósito com celulose de
bagaço e 10% (m/m) de lignina oxidada, e em quase 54% para compósito com palha de
cana e 20% (m/m) de lignina oxidada. Os compósitos com lignina oxidada apresentaram
os resultados mais baixos para resistência ao cisalhamento, quando comparado com o PP
puro.
Tabela 22 – Resistência ao cisalhamento e módulo de deformação para o PP puro e para os compósitos

Amostras
PP
PP + 40% celulose bagaço
PP + 40% celulose bagaço + 20% lignina
PP + 40% celulose bagaço + 5% lignina oxidada
PP + 40% celulose bagaço + 10% lignina oxidada
PP + 40% celulose bagaço + 20% lignina oxidada
PP + 5% celulose bagaço + 5% AM-PP
PP + 40% celulose palha
PP + 40% celulose palha + 20% lignina
PP + 40% celulose palha + 5% lignina oxidada
PP + 40% celulose palha + 10% lignina oxidada
PP + 40% celulose palha + 20% lignina oxidada
PP + 5% celulose palha + 5% AM-PP

Resistência ao
cisalhamento
(MPa)
20,97
20,91
20,03
17,54
14,45
19,98
22,15
20,41
20,55
17,36
17,12
9,63
22,86

Módulo de
deformação
(MPa)
0,36
0,48
0,52
0,53
0,44
0,50
0,36
0,38
0,49
0,52
0,50
0,43
0,40

O módulo de cisalhamento não foi determinado pois, após um exame cuidadoso do
comportamento dos espécimes durante o experimento (fotos tiradas durante o teste), pôde
ser observado que após deslocamentos pequenos, as forças na região do entalhe possuem
uma grande componente de tração (LIU; PIGGOT, 1995) e componente de flexão. A
determinação do módulo de cisalhamento não é precisa sob estas condições, e o módulo
de elasticidade obtido a partir da inclinação inicial das curvas de cisalhamento, corresponde
à soma das componentes de tração, flexão e cisalhamento, e é conhecido como módulo
de deformação. O módulo de deformação para todos os espécimes testados é apresentado
na Tabela 22. Em geral, todos os compósitos apresentaram valores iguais ou superiores
para o módulo de deformação, quando comparados à matriz polimérica. Esses resultados
mostram os materiais obtidos são mais rígidos que o PP puro.
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Figura 46 - Resistência ao cisalhamento dos compósitos reforçados com celulose de bagaço/lignina ou lignina oxidada durante o ensaio
de cisalhamento Iosipescu
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Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 47 - Resistência ao cisalhamento dos compósitos reforçados com celulose de palha/lignina ou lignina oxidada
durante o ensaio de cisalhamento Iosipescu
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Fonte: Arquivo pessoal.

5.4.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica bastante difundida para
examinar a morfologia da superfície das fibras. As alterações morfológicas que ocorreram
após o branqueamento das fibras de bagaço e de palha de cana de açúcar são ilustradas

140

nas Figura 48 e 49. As micrografias das fibras branqueadas mostram, uma superfície mais
“limpa”ăquandoăcomparadaăàăsuperfícieădoămaterială“inănatura”.
Figura 48 - MEV do bagaço de cana in natura (A) e (B); do material pré-tratado (C) e (D); da polpa de bagaço deslignificada
(E) e (F); do material pré-branqueado com xilanase (G) e (H); do bagaço de cana braqueado (I) e (J) (Escala das imagens:
(A),(C),(E),(G) – 1 mm; (I) – 500ăμm;ă(B),(D),(F),(H) – 1 μm; (J) – 100ăμm)
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(continua)
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Figura 48 - MEV do bagaço de cana in natura (A) e (B); do material pré-tratado (C) e (D); da polpa de bagaço deslignificada
(E) e (F); do material pré-branqueado com xilanase (G) e (H); do bagaço de cana braqueado (I) e (J) (Escala das imagens:
(A),(C),(E),(G) – 1 mm; (I) – 500 μm; (B),(D),(F),(H) – 1 μm; (J) – 100 μm) (conclusão)
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J

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 49 - MEV da palha de cana in natura (A) e (B); do material pré-tratado (C) e (D); da polpa de palha deslignificada (E)
e (F); do material pré-branqueado com xilanase (G) e (H); da palha de cana braqueada (I) e (J).
(Escala das imagens: (A) – 1 mm; (B) – 100ăμm; (C),(E),(G), (I) – 500 μm;ă(D),(F),(H),(J) – 200ăμm)

A

B

(continua)
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Figura 49 - MEV da palha de cana in natura (A) e (B); do material pré-tratado (C) e (D); da polpa de palha deslignificada (E)
e (F); do material pré-branqueado com xilanase (G) e (H); da palha de cana braqueada (I) e (J).
(Escala das imagens: (A) – 1 mm; (B) – 100 μm; (C),(E),(G), (I) – 500 μm; (D),(F),(H),(J) – 200 μm) (conclusão)

Fonte: Arquivo pessoal.
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A superfície das fibras branqueadas mostra uma redução das impurezas quando
comparadasăàsăfibrasădeăpalhaăeăbagaçoădeăcanaă“inănatura’.ăIssoăpodeăserănotado,ăemăumaă
análise comparativa, na qual pode-se observar uma mudança significativa na estrutura
morfológica do bagaço e da palha de cana após cada etapa do processo de
branqueamento realizado, que incluiu o pré-tratamento ácido, deslignificação alcalina,
tratamento com xilanase, extração alcalina e branqueamento com peróxido de hidrogênio.
A análise de MEV foi realizada para todos os materiais lignocelulósicos de cada etapa do
processo de branqueamento, e as fotomicrografias obtidas corroboram os resultados da
análise química, que mostraram uma grande solubilização dos componentes, tornando as
fibras mais expostas em cada etapa do processamento da biomassa, aumentando assim
sua área de superfície. Quando o material in natura é submetido ao processo de prétratamento, ocorre a quebra da estrutura lignocelulósica, e uma grande fração das
hemiceluloses é removida, aumentando a acessibilidade às fibras de celulose. Após a
etapa de deslignificação alcalina é possível observar grandes quantidades de fibras
celulósicas livres, mostrando que a etapa de pré-tratamento seguida da deslignificação
pode proporcionar uma melhor disponibilidade das fibras celulósicas para processos
subsequentes, neste caso a obtenção das fibras branqueadas e sua posterior utilização
como reforço em compósitos. Ao submeter a polpa deslignificada ao pré-branqueamento
utilizando-se a enzima xilanase, foi observado que boa parte das fibras que ainda se
encontravam em feixe foram desagregadas, com isso grande parte fibras encontravam-se
livres. A etapa de extração alcalina foi importante devido à grande remoção de lignina e
hemicelulose residuais, como observou-se nas análises de caracterização química,
deixando a polpa mais rica em celulose, e isso também foi observado nas imagens de
MEV, onde nota-se um maior número de fibras de celulose isoladas quando comparada à
imagem da etapa anterior. As micrografias das fibras de celulose branqueadas mostram
que as maiorias das fibras apresentam-se de formas achatadas com extremos aguçados,
como mostram as Figuras 48 (I) e (J) para o bagaço, e 49 (I) e (J) para a palha de cana.
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Figura 50 - MEV da lignina de bagaço (A); da lignina oxidada de bagaço (B); da lignina de palha (C); da lignina oxidada de
palha (D); (Escala das imagens:100ăμm)
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Fonte: Arquivo pessoal.

As fotomicrografias da lignina e da lignina oxidada são apresentadas na Figura 50.
As imagens mostram que houve uma modificação significativa do tamanho e na superfície
das partículas. Após a oxidação, a lignina oxidada apresentou partículas menores e uma
superfície mais áspera quando comparado ao material original. As mesmas características
foram observadas para as ligninas de bagaço e de palha, como pode-se observar na Figura
50, este fato é bastante benéfico, visando a aplicação destes materiais como aditivos em
compósitos.
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Figura 51 – MEV do PP (A) and (B); PP + 40% celulose de bagaço (C) and (D); PP + 40% celulose de bagaço + 20%
lignina (E) and (F); PP + 40% cellulose de bagaço + 20% lignina oxidada (G) and (H)
(Escala das imagens: (A) – 1 mm; (B) e (D) – 200ăμm;ă(C),(E),(G) – 500ăμm;ă(F),(H) – 100ăμm)
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Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 52 - MEV do PP (A) and (B); PP + 40% celulose de palha (C) and (D); PP + 40% celulose de palha + 20% lignina (E)
and (F); PP + 40% cellulose de palha + 20% lignina oxidada (G) and (H)
(Escala das imagens: (A) – 1 mm; (B) – 200ăμm;ă(C),(E),(G) – 500ăμm;ă(D),(F),(H) – 100ăμm)
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Fonte: Arquivo pessoal.
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As fotomicrografias das superfícies de fratura dos espécimes submetidos ao ensaio
de impacto são apresentadas nas Figuras 51 para os materiais com celulose e
lignina/lignina oxidada de bagaço, e Figura 52 para os materiais com celulose e
lignina/lignina oxidada de palha. O PP é mostrado nas Figuras 51 (A) e (B) e 52 (A) e (B),
para uma análise comparativa. Todas as amostras apresentam uma superfície fraturada
áspera e irregular. Não há nenhuma diferenciação clara entre a matriz e o reforço
lignocelulósico, indicando assim uma boa distribuição do reforço na matriz. Não foi possível
observar grandes diferenças entre os compósitos de bagaço e palha de cana de açúcar e,
também entre os compósitos com ou sem lignina/lignina oxidada. Observa-se ainda que as
fibras muitas vezes são puxadas da matriz, deixando orifícios vazios. Uma excelente
adesão entre fibra e matriz normalmente evidenciada pelo corte conjunto da fibra e da
matrizăsemăhaverăoăfenômenoădenominadoă“pullăout”.ăApesarădessaăevidênciaănãoăterăsidoă
constatada para a maioria dos compósitos analisados, uma adesão intermediária foi
observada, confirmada pela quebra das fibras e também do contato entre a fibra e a matriz
após o ensaio mecânico, como pode ser observado na Figura 51 (D) para o compósito com
celulose de bagaço e Figura 52 (H) para o compósito com celulose de palha de cana.

5.4.5 Análise dinâmico-mecânica (DMA)

A variação do módulo de armazenamento em função da temperatura com diferentes
conteúdos de celulose e lignina sob a frequência de 1 Hz é dada na Figura 53. O módulo
do polipropileno é determinado pela resistência das forças intermoleculares, e também pela
maneira que as cadeias poliméricas estão empacotadas (ROMANZINI et al, 2012). No
entanto, quando as fibras são adicionadas ao PP, o aumento do módulo é atribuído à
rigidez imposta pela fibra, como pode ser observado nas curvas para os compósitos com
40% (m/m) de celulose adicionada. Com a adição do agente compatibilizante comercial, o
módulo de armazenamento diminuiu. A presença de lignina levou à diminuição do módulo
de armazenamento. Por outro lado, a oxidação da lignina parece ser boa para os
compósitos, já que o módulo de armazenamento aumentou para os materiais com 5% e
10% (m/m) de lignina oxidada, mas para os compósitos com 20% (m/m) de lignina oxidada,
o módulo de armazenamento diminuiu. Isto pode ser um indicativo de que, nos compósitos
com composição superior a 50% (m/m) de celulose/lignina/lignina oxidada, as fibras não
foram bem dispersas na matriz, e, isso pode ter levado à uma aglomeração das fibras, o
que reduz o efeito de reforço das cargas. O mesmo comportamento foi observado tanto
para os compósitos com bagaço, quanto para os compósitos com palha de cana (Figura
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53). Etaati et al (2014) estudaram a interface de compósitos reforçados com fibra de
cânhamo utilizando a análise dinâmico-mecânica e, observaram que para composições
contendo mais que 40% (m/m) de fibras, as mesmas não foram bem dispersas na matriz,
eăcomăissoăoăefeitoădeăreforçoăfoiăprejudicado,ăcausandoăumaădiminuiçãoănoăE’.ăAlém disso,
notou-se uma expressiva queda no módulo de armazenamento de todos os compósitos
com aumento da temperatura. Isso é devido a maior mobilidade molecular das cadeias de
polímero, à medida que a temperatura aumenta (ROMANZINI et al, 2012).
Figura 53 - Módulo de armazenamento do PP e dos compósitos em função da temperatura sob uma frequência de 1 Hz
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O módulo de armazenamento (E') é a contribuição da componente elástica dos
compósitos (ETAATI et al, 2014). Ele está intimamente relacionado com a capacidade de
um material de suportar carga e é análogo para o módulo de flexão (E) medido pelo ASTM
D-790 (SAHA et al, 1998).ă Umaă tentativaă deă correlaçãoă entreă E’, determinado para a
temperatura de 30°C e, E para o PP puro e os materiais analisados por DMA foi realizada
e encontra-se na Figura 54 (A) para os compósitos com bagaço, e (B) para os compósitos
com palha. Apesar do módulo de Young obtido no ensaio de flexão, calculado a partir da
inclinação inicial da curva tensão versus deformação, ser muito próximo ao módulo de
armazenamento, eles não são iguais, por isso os valores encontrados para esses módulos
são muito parecidos mas nunca serão os mesmos. Apesar dos coeficientes de correlação
serem baixos, pode-se observarăaăgrandeăproximidadeăentreăosăvaloresădeăE’ăeăEăparaăcadaă
composição analisada, e que a cada aumento no valor do módulo de armazenamento, é
observado também o aumento do módulo de Young para cada composição, porém esses
incrementos, além de não serem iguais, não são proporcionais. Mohanty et al (2006)
estudaram as propriedades dinâmicas e térmicas de compósitos de polietileno de alta
densidade reforçados com fibras de juta utilizando diferentes composições de fibras e de
agente compatibilizante comercial, obtendo seus os corpos de prova pelo processamento
por moldagem por compressão, e também observaram diferenças entre os valores do
módulo de armazenamento e o módulo de flexão.
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Figura 54 – Correlação entre o módulo de armazenamento do PP e dos compósitos a 30°C com o módulo de flexão
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Fonte: Arquivo pessoal.

A Figura 55 mostraă aă variaçãoă deă tană ă comă aă temperaturaă paraă compósitos,ă comă
celulose de bagaço e palha de cana, com diferentes composições de celulose, lignina e
ligninaă oxidada.ă Paraă oă polipropileno,ă comă oă aumentoă daă temperatura,ă oă valoră deă tană ă
inicialmente aumentouăatéăqueăatingiuăumăpicoănaăα-transição e depois diminuiu. Este pico,
em torno de 74,5°C, pode corresponder a temperatura de amolecimento do PP. O pico de
tană ă nãoă estáă associadoă apenasă aă umă eventoă térmico,ă masă tambémă estáă associadoă aă
densidade de reticulaçãoă(HAZARIKAăetăal,ă2014).ăOăpicoădaătană ătornou-se mais largo

151

para os compósitos do que para o PP puro. O aumento da rigidez dos materiais reflete
diretamenteănoăcomportamentoădasăcurvasădeătană ,ăcausandoăumaăextensãoănaăfaixaădeă
transição térmica eăumaădiminuiçãoăsignificativaădaătemperaturaămáximaădoăpicoătană .ăUmă
pico mais largo indica um tempo de relaxamento maior das moléculas, devido ao menor
movimento de cadeias poliméricas resultantes da formação de uma maior densidade de
reticulação nos compósitos (SAITER et al, 2006). Isto é devido à diminuição do volume de
fração da matriz pela incorporação de fibras (IDICULA et al., 2005), levando à restrição dos
movimentos das moléculas de polímero, resultante da incorporação de uma fibra rígida
(HAMEED et al, 2007). Com o aumento da fração volumétrica de fibras, também ocorre o
deslocamento do pico de tan . A mudança positiva no valor de pico mostra a eficácia das
fibras como agente de reforço. O deslocamento do pico para temperaturas mais altas pode
ser associado com a diminuição na mobilidade das cadeias de polímero devido à adição
de fibras.
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Figura 55 – Variaçãoădeătană ădoăPPăeădosăcompósitosăemăfunçãoădaătemperaturaăsobăumaăfrequênciaădeă1ăHz
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5.4.6 Medidas de ângulo de contato estático (com água)

A medida do ângulo de contato é muito importante na fabricação de compósitos, pois
este parâmetro define o grau de molhabilidade de um material (DHAKAL et al, 2012). As
propriedades interfaciais fibra/matriz são fatores determinantes nas propriedades
mecânicas do material final. As interações na interface geralmente consistem em aderência
física, ligação química e travamento mecânico (TRAN et al, 2011).
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Figura 56 - Ângulo de contato estático para os compósitos reforçados com celulose de bagaço e palha de cana
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Fonte: Arquivo pessoal.

A Figura 56 mostra o ângulo de contato medido para os compósitos, quando o
equilíbrio foi atingido, ou seja, após 1 min a partir do momentoăemăqueăaăgotaăd’águaăfoiă
colocada sob a superfície do material. Tran et al (2013) relataram um ângulo de contato
estático/no equiíbrio de 85,9 ± 1,3° para o PP puro. Esse valor é muito próximo ao ângulo
de contato médio obtido para a matriz utilizada neste trabalho. Não foram observadas
grandes diferenças na molhabilidade dos compósitos, já que as variações entre os ângulos
de contato dos materiais foram muito pequenas. No entanto, observou-se que a presença
de lignina aumentou a hidrofobicidade de todos os materiais, pois os ângulos de contato
medidos aumentaram, quando comparados ao compósito somente com a presença da fibra
celulósica. Além disso, com o aumento da concentração de lignina em um dado material,
observou-se também um aumento no valor do ângulo de contato. Um ângulo de contato
menor indica que o líquido se espalha sobre uma área maior para um determinado fluido
(DHAKAL et al, 2012). Quanto menor o ângulo de contato, melhor é a molhabilidade com
água e, este é um indicativo do caráter hidrofílico da superfície. Também foi observado que
os compósitos com lignina oxidada parecem ser levemente mais hidrofóbicos do que
aqueles com lignina não modificada. A adição de agente compatibilizante comercial
influenciou pouco o ângulo de contato dos compósitos, como pode ser observado na Figura
56. Para os compósitos com adição de agente compatibilizante, foi observado que quando
é adicionada uma quantidade pequena de agente compatibilizante, os ângulos de contato
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pouco mudam, apesar da superfície ficar levemente mais hidrofílica (ângulos menores),
quando comparados aos ângulos obtidos para a matriz pura, ou seja, a grafitização do PP
com uma pequena quantidade de anidrido maleico não afeta fortemente a molhabilidade
da superfície dos materiais, este fato também foi observado por Tran et al (2013).
Figura 57 - Ângulo de contato estático para a lignina e lignina oxidada de bagaço e palha de cana
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Fonte: Arquivo pessoal.

Os ângulos de contato das ligninas e das ligninas oxidadas foram medidos e os
valores são apresentados na Figura 57. Os dados mostram uma evidência clara da
mudança na hidrofobicidade das amostras modificadas em comparação com as não
modificadas, como também pode-se observar na Figura 58, que mostra a imagem da gota
d'água obtida durante a medição do ângulo de contato, depois que o equilíbrio foi atingido,
onde observa-se claramente a diferença no formato e no ângulo de contato da gota com a
superfície. Liukkonen (1997) relatou um ângulo de contato de 67° para lignina (AT Indulin),
observando gotas de água microscópicas no microscópio eletrônico de varredura ambiental
(MEV ambiental). Esse valor é bem parecido ao ângulo de contato médio obtido, neste
estudo, para a lignina de bagaço de cana. A lignina de palha de cana de açúcar tem um
ângulo de contato maior, quando comparado com a de bagaço. Deve-se considerar que, o
que é chamado lignina aqui, na verdade, é um produto obtido a partir do licor negro, que
pode conter resíduos de carboidratos e outros produtos químicos, como foi também
reportado por Maziero et al (2012). Isto pode explicar as diferenças entre os ângulos destes
dois materiais. Além disso, as ligninas oxidadas apresentaram ângulos de contato maiores
quando comparadas aos materiais de partida. Esse é um indicativo do aumento da
hidrofobicidade almejado ao realizar-se a reação de oxidação das ligninas, visando a
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diminuição do caráter hidrofílico, e sua maior interação com a matriz hidrofóbica,
melhorando assim a adesão entre a fibra e a matriz.
Figura 58 - Imagemădaăgotaăd’águaăduranteăa medição do ângulo de contato: lignina de bagaço (A); lignina oxidada de
bagaço (B); lignina de palha (C); lignina oxidada de palha (D)
A

B
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D

Fonte: Arquivo pessoal.

5.4.7 Ângulo de contato dinâmico e energias de superfície

O ângulo de contato é uma medida quantitativa das interações sólido-líquido e,
portanto, fornece informações sobre a energia de superfície de sólidos (FUENTES et al,
2013). Em alguns estudos específicos, a medida do ângulo de contato é realizada em
condições dinâmicas. Neste casos, a umectação de um líquido sobre uma superfície sólida
é comumente conhecida como o movimento da linha trifásica ou linha de molhabilidade em
toda a superfície do sólido. Os ângulos dinâmicos diferem do valor correspondente de
ângulo estático, e podem se referir ao ângulo de avanço ou de recuo (TRAN et al, 2011).
Os parâmetros de molhabilidade, e em particular, os ângulos de contato de avanço ou de
recuo devem ser obtido para avaliar corretamente as componentes de energia de superfície
por meio das teorias de componentes de energia de superfície. Boa adesão interfacial
inicialmente requer uma boa molhabilidade entre a fibra e a matriz, para alcançar um
contato interfacial amplo e adequado; para isso, as energias de superfície dos dois
materiais são parâmetros importantes (TRAN et al, 2013).
As Tabelas 23 e 24 apresentam os valores do ângulo de contato de avanço medido
para os compósitos de bagaço e palha de cana com lignina/lignina oxidada. Os valores da
energia de superfície, bem como as contribuições polares e dispersivas, também são
relatados. O estudo da molhabilidade dos compósitos e das ligninas com diferentes líquidos
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fornece uma compreensão de hidrofilicidade da fibra e, consequentemente, da polaridade
da superfície da fibra. As energias de superfície determinam a interação entre materiais e,
os ângulos de contato são o resultado destas interações (TRAN et al, 2011).
Tabela 23 - Valores de ângulos de contato dinâmico e energias de superfície para os compósitos com celulose de bagaço
e lignina/lignina oxidada
Ângulo de contato (°)

ϒps(mN/m)

ϒds(mN/m)

ϒTs(mN/m)

59,81

7,29

27,68

34,97

49,69

6,06

26,63

32,69

71,12

55,10

3,93

26,31

30,25

92,25

64,41

55,47

1,57

29,81

31,38

PP + 40% celulose bagaço + 20% lignina

96,15

72,06

67,36

1,77

23,35

25,11

PP + 40% celulose bagaço + 5% lignina oxidada

81,94

72,10

61,47

5,72

22,86

28,58

PP + 40% celulose bagaço + 10% lignina oxidada

88,80

81,26

47,12

1,74

28,09

29,83

PP + 40% celulose bagaço + 20% lignina oxidada

95,24

80,32

63,15

1,60

23,04

24,64

PP + 5% cellose bagaço + 5% AM-PP

77,10

62,20

52,40

6,27

28,06

34,33

Lignina de bagaço

91,02

51,91

47,53

1,21

36,28

37,49

Lignina oxidada de bagaço

100,37

58,96

58,59

0,39

31,73

32,12

Amostra
Água

Etilenoglicol

Diiodometano

PP

77,54

49,65

PP + 40% celulose bagaço

76,73

72,12

PP + 40% celulose bagaço + 5% lignina

84,05

PP + 40% celulose bagaço + 10% lignina

Tabela 24 - Valores de ângulos de contato dinâmico e energias de superfície para os compósitos com celulose de palha e
lignina/lignina oxidada
Ângulo de contato (°)

ϒps(mN/m)

ϒds(mN/m)

ϒTs(mN/m)

59,81

7,29

27,68

34,97

75,05

62,97

7,55

20,84

28,39

91,07

73,95

59,04

2,22

25,50

27,72

PP + 40% celulose palha + 10% lignina

91,05

61,11

54,52

1,76

30,79

32,54

PP + 40% celulose palha + 20% lignina

100,97

79,56

53,83

0,19

28,65

28,84

PP + 40% celulose palha + 5% lignina oxidada

97,12

74,78

59,04

0,90

26,68

27,58

PP + 40% celulose palha + 10% lignina oxidada

93,33

75,03

55,87

1,39

27,15

28,54

PP + 40% celulose palha + 20% lignina oxidada

79,79

60,43

48,25

4,57

30,90

35,47

PP + 5% celulose palha + 5% AM-PP

75,19

59,27

45,93

6,11

31,03

37,14

Lignina de palha

104,48

63,34

53,53

0,01

34,09

34,10

Lignina oxidada de palha

108,72

64,78

62,23

0,00

30,49

30,49

Amostra
Água

Etilenoglicol

Diiodometano

PP

77,54

49,65

PP + 40% celulose palha

78,56

PP + 40% celulose palha + 5% lignina

Para a matriz polimérica pura, os valores de energias de superfície são semelhantes
aos dados relatados por Tran et al (2013), que também observaram uma fração polar
encontrada para PP em sua energia de superfície, e atribuíram essa fração aos
contaminantes que possivelmente poderiam estar presentes durante o processamento dos
materiais. De acordo com a abordagem OWRK, pode concluir-se que os compósitos com
lignina parecem ser mais hidrofóbicos, com uma baixa fração polar da energia de
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superfície. A presença de lignina aumentou o ângulo de contato com água dos compósitos,
quando comparado com o PP puro, diminuindo sua polaridade. Também foi observado que
as energias de superfície totais diminuíram para todos compósitos com lignina, oxidada ou
não, de palha e bagaço de cana de açúcar, com exceção do compósito com 40% (m/m) de
celulose e 20% (m/m) de lignina oxidada de palha que apresentou uma maior energia de
superfície, como é possível observar na Figura 59. A presença do agente compatilizante
teve pouca influência nas energias de superfície, tanto para bagaço quanto para palha, ao
se comparar à matriz polimérica pura.
Figura 59 - Energias de superfície para os compósitos com celulose/lignina/lignina oxidada de bagaço e palha
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Fonte: Arquivo pessoal.

Os ângulos de contato estático e dinâmico das ligninas e das ligninas oxidadas são
apresentados na Figura 60. Os valores mostram que, após a oxidação, a hidrofobicidade
mudou para as amostras modificadas quando comparadas às amostras sem modificação.
Também pode-se observar que os valores para os ângulos dinâmicos são superiores do
que os valores para os ângulos estáticos. Isso ocorre porque as medições de ângulo de
contato estático foram iniciadas após um minuto da colocação da gota na superfície, que
é o tempo necessário para que as gotas cheguem a um nível quase estável, então esse
valor não é o primeiro ângulo de contato entre a superfície e a gota d'água. No entanto,
para o ângulo de contato dinâmico, o valor obtido corresponde ao ângulo do primeiro
contatoăentreăaăgotaăd’águaăeăaăsuperfície,ăistoăpodeăexplicarăasădiferençasăencontradasă
entre estes resultados. Além disso, as diferenças encontradas entre a lignina de bagaço e
palha são ligadas ao fato de que, o que é chamado de lignina aqui, na verdade, é um
produto obtido a partir do licor negro, que pode conter carboidratos e outros derivados
químicos. Isto pode explicar as diferenças entre os ângulos das duas biomassas e
corrobora os resultados encontrados em outras análises.
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Figura 60 - Ângulos de contato com água estático e dinâmicos para as ligninas de bagaço e palha

120

Ângulo de Contato Estático (°)

100
80
60
40
20
0

Lignina de Bagaço
Lignina de Palha

Lignina Oxidada de Bagaço
Lignina Oxidada de Palha

Ângulo de Contato Dinâminco (°)

120
100
80
60
40
20
0

Lignina de Bagaço
Lignina de Palha

Lignina Oxidada de Bagaço
Lignina Oxidada de Palha

Fonte: Arquivo pessoal.

5.4.8 FTIR das superfícies fraturas dos compósitos

A fim de avaliar as mudanças ocorridas na estrutura do polímero ao se adicionar
celulose, lignina e lignina oxidada, a superfície fraturada dos compósitos, em todas as
composições estudadas, foi analisada por FTIR. Os espectros obtidos para as amostras
foram comparados ao espectro da matriz pura. O uso desta técnica é interessante, pois
possibilitou a caracterização dos diferentes grupos presentes nas amostras devido à sua
alta sensibilidade e a possibilidade de se analisar amostras sólidas de difícil manipulação
(HOLLER et al, 2009; SILVERSTEIN et al, 1994).
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Figura 61 – FTIR das fraturas dos compósitos
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Os espectros obtidos para o PP e para os compósitos são mostrados na Figura 61.
O objetivo foi avaliar as diferenças na estrutura orgânica do polímero com a introdução das
fibras e da lignina, oxidada, ou não. Comparando-se as curvas dos compósitos e do PP,
observa-se que as mesmas são muito parecidas, porém as maiores diferenças referem-se
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ao importante aumento nas bandas a 3600 cm-1 correspondentes aos grupos hidroxila
presentes nas fibras. Além disso, pôde ser verificado um aumento de intensidade no
espectro comparativo, que apresenta picos na região de 1500 cm-1 correspondentes aos
anéis aromáticos da estrutura da lignina, indicando a presença deste composto nos
materiais. Os espectros para os compósitos com lignina in natura e da lignina oxidada,
tanto de bagaço quanto de palha, são muito similares. A oxidação da lignina é bastante
interessante tendo em vista à sua aplicação como compatibilizante em compósitos, visto
que ao se realizar a oxidação, é gerado um composto de maior hidrofobicidade, ou seja,
com uma maior possibilidade de aumentar a adesão polímero/celulose. Embora a técnica
utilizada apresente neste caso somente um aspecto qualitativo, esses resultados mostram
as diferenças na estrutura orgânica do polímero puro e dos compósitos, o que influencia
fortemente suas propriedades finais.

5.4.9 Sorção dinâmica de vapor (DVS)

A água desempenha um papel extremamente importante na natureza e em quase
todas as tecnologias conhecidas. A absorção de água por materiais tem um grande efeito
sobre as propriedades mecânicas e na estabilidade. Uma das abordagens para investigar
as propriedades da superfície dos materiais é a medição de isotermas de sorção, que
mostram a relação entre o conteúdo de água do material e a umidade de equilíbrio
(VOLKOVA et al, 2012). A Figura 62 mostra as isotermas de sorção da celulose, lignina e
lignina oxidada de bagaço e de palha. As isotermas obtidas foram comparadas às
isotermas encontradas na literatura para celulose (MIHRANYAN et al, 2004), com índice
de cristalinidade próximo às amostras obtidas neste trabalho, e para lignina de eucalipto
(COUSINS, 1976). Como pode ser observado, as isotermas obtidas para a celulose de
bagaço e de palha são bastante similares, além disso as amostras de celulose deste
trabalho absorvem menos água do que a celulose estudada por Mihranyan et al (2004). A
mesma similaridade para as isotermas de lignina e de lignina oxidada de bagaço e palha
foi observada, porém a oxidação da lignina de bagaço parece ter tido um efeito benéfico
em relação à absorção de água, o que não foi detectado para as amostras de palha. A
adsorção de água pela madeira e seus componentes está principalmente associada a
presença de grupos hidroxila na superfície (HILL et al, 2009). Celulose, lignina e
hemiceluloses são os principais componentes da cana de açúcar. Os dois polissacáridos
têm um teor muito elevado de hidroxilas em sua estrutura, enquanto a lignina é
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predominantemente aromática e confere resistência à água e resistência mecânica aos
materiais lignocelulósicos.

Figura 62 - Isotermas experimentais de sorção do PP, PP + 40% cellulose bagaço, PP + 40% celulose bagaço + 20%
lignina e PP + 40% celulose bagaço + 20% lignina oxidada
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A Figura 63 mostra as isotermas de sorção obtidas experimentalmente e calculadas
para o PP puro, PP + 40% (m/m) de celulose, PP + 40% (m/m) de celulose + 20% (m/m)
de lignina e PP + 40% (m/m) de celulose + 20% (m/m) de lignina oxidada, tanto para bagaço
quanto para palha. Observou-se que o PP puro absorveu uma pequena quantidade de
água, menos de 0,1%, mas quando a celulose ou celulose/lignina foi adicionada, a
absorção de água aumentou. A adição de lignina/lignina oxidada parece não ter nenhuma
influência sobre a isoterma de sorção, já que as curvas não apresentaram nenhuma
diferença. Como já dito anteriormente, a presença de grupos hidroxila na superfície das
fibras aumenta a absorção de água.
Com as isotermas obtidas para a celulose, lignina e lignina oxidada foram calculados
os valores que seriam esperados para as amostras dos compósitos, considerando a
composição de cada um, para efeito de comparação. A Figura 63 mostra as isotermas de
sorção obtidas versus as curvas calculadas. Nesses resultados, foi observado que a
absorção de água real mostra uma tendência, na maioria dos casos, de ser menor do que
a calculada, mesmo para os compósitos com lignina/lignina oxidada, mostrando que de
alguma forma o polímero pode estar protegendo as fibras altamente hidrofílicas, o que é
uma boa propriedade visando algumas aplicações.
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Figura 63 - Isotermas experimentais de sorção do PP, PP + 40% cellulose bagaço e PP + 40% celulose bagaço + 20%
lignina
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5.4.10 Estudos da absorção de água dos compósitos

O estudo da absorção de água em polímeros e materiais poliméricos é bastante
importante, e é avaliado pela absorção de umidade, que resulta no aumento das dimensões
da peça, o que prejudica sua aplicação em trabalhos de precisão (MULINARI, 2009).
Devido à sua natureza hidrofílica, as fibras naturais possuem grande afinidade pela água,
e quando o compósito reforçado com fibras naturais é aplicado em várias áreas, o mesmo
pode absorver água, o que pode provocar mudanças significativas em sua microestrutura
(LUZ, 2008). Por este motivo, pretendeu-se neste trabalho analisar esse fenômeno,
imergindo os compósitos de PP obtidos em água destilada.
A porcentagem de absorção de água nos compósitos foi calculada a partir da
Equação 17:

M (%) 

Mf  Mi
 100,
Mi

(17)

onde: M é a absorção de água, Mi e Mf correspondem as massas das amostras
antes e após a imersão em água.
A Figura 64 mostra as curvas de absorção de água por imersão obtidas para o PP,
PP + 30% celulose de bagaço + 0% lignina, PP + 30% celulose de bagaço + 10% lignina,
PP + 30% celulose de bagaço + 20% lignina, PP + 30% celulose de bagaço + 10% lignina
oxidada, PP + 30% celulose de bagaço + 20% lignina oxidada. As curvas obtidas para as
mesmas proporções descritas anteriormente, utilizando-se como fonte de fibras a palha de
cana, se encontram na Figura 65. As curvas obtidas mostram que a taxa de absorção de
água foi mais rápida no começo da exposição, porém com o passar do tempo, ela diminui
e atinge um nível de saturação, na qual a taxa de absorção permanece praticamente
constante. Observou-se também que compósitos reforçados com maior percentual de
fibras de celulose branqueadas apresentam aumento na absorção de água, quando
comparados ao polímero puro. Além disso, a presença de lignina/lignina oxidada também
tem influência na absorção de água, ao se comparar com o material sem a presença deste
componente.
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Figura 64 - Curvas de absorção de água para os compósitos com bagaço de cana
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Figura 65 - Curvas de absorção de água para os compósitos com palha de cana
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Devido ao grande número de composições, e para facilitar o entendimento dos
gráficos, optou-se por mostrar somente algumas curvas de absorção de água, porém os
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dados referentes a absorção de água de todas as composições obtidas neste trabalho
encontram-se na Tabela 25 para os materiais com bagaço e, na Tabela 26 para os
materiais com palha. Os resultados mostram que os compósitos absorvem água em função
do tempo de imersão e da quantidade de fibras adicionadas, materiais com um teor maior
de fibras de celulose inseridas apresentam uma absorção de água maior, porém essa
absorção é ainda muito baixa, corroborando os resultados de DVS obtidos. Esse resultado
é esperado devido ao caráter hidrofílico das fibras de celulose (KIM; SEO, 2006). Além
disso, também foi observado que o tipo de fibra têm influência nesta propriedade, fato que
também foi observado por Luz (2008), já que os compósitos reforçados com fibras de
celulose de palha apresentaram uma absorção de água maior se comparados aos
materiais reforçados com bagaço. A absorção de umidade para os plásticos, em geral, é
baixa, enquanto que os materiais lignocelulósicos possuem a tendência de absorver
umidade, pois são constituídos principalmente por celulose, lignina e hemicelulose que
absorvem umidade (hidrofílicos) entre 6 e 14% (MULINARI, 2009). Entre os componentes
principais das fibras lignocelulósicas, a hemicelulose é a principal responsável pela
absorção de umidade da fibra, ainda que a lignina e a celulose não cristalina tenham
também sua importância (DAS et al, 2000). As etapas de pré-tratamento e deslignificação
extraíram boa parte da hemicelulose e, desta forma, seria esperado uma redução no nível
de absorção de umidade da fibra. Pode ocorrer que, com a extração da hemicelulose da
fibra, a celulose se torne mais exposta e consequentemente mais acessível à ação da
água, o que resulta em um maior nível de absorção (MILÉO, 2011).
A adição de lignina aos materiais levou a um aumento na absorção de água ao se
comparar estes aos compósitos sem a presença desse componente, apesar dos resultados
de ângulo de contato e de energias de superfície mostrarem que os materiais com a
presença de lignina são levemente mais hidrofóbicos, o que teoricamente resultaria numa
absorção de água menor, visto que um material mais hidrofóbico teria menos tendência em
absorver água. Porém ao se inserir as fibras de reforço no compósito, além das
características da fibra, é de fundamental importância a qualidade da interface fibra/matriz.
Quanto maior a adesão na interface, menor o nível de absorção de água (MILEO, 2011),
talvez a adesão tenha diminuído com a inserção de lignina e, isso levou ao aumento na
absorção de umidade. Além disso, o processo de oxidação, apesar de ter produzido uma
lignina oxidada com características mais hidrofóbicas se comparada à lignina original,
pareceu não ter sido interessante visando a diminuição na absorção de umidade, pois os
materiais com lignina oxidada, apresentaram uma absorção ligeiramente maior do que os
materiaisăcomăligninaă“inănatura’.ăEssesăfatosăforamăobservadosătantoăparaăos compósitos
com lignina/lignina oxidada de bagaço quanto para os materiais com palha de cana. Apesar
a absorção de água dos materiais com presença da lignina/lignina oxidada ser levemente
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maior, o aumento é considerado insignificante, já que a maior absorção foi encontrada para
os materiais com 60% (m/m) de polímero substituído por fibras/ligninas, e a absorção
encontrada nestes casos foi de no máximo 1,3% para os compósitos com bagaço e, de
1,5% com os materiais com palha. Tendo em vista o aspecto sustentável do material
produzido ao se utilizar uma fonte sustentável de matéria prima, o aumento da absorção é
plenamente justificável e, provavelmente terá pouca influência em uma aplicação final.
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Tabela 25 - Dados de absorção de água para os compósitos com bagaço
Amostra
Tempo (dias)
PP
PP + 5% de celulose + 0% Lignina
PP + 5% de celulose + 5% Lignina
PP + 5% de celulose + 10% Lignina
PP + 5% de celulose + 20% Lignina
PP + 5% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 5% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 5% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 5% de celulose + 5% MA-PP
PP + 10% de celulose + 0% Lignina
PP + 10% de celulose + 5% Lignina
PP + 10% de celulose + 10% Lignina
PP + 10% de celulose + 20% Lignina
PP + 10% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 10% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 10% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 20% de celulose + 0% Lignina
PP + 20% de celulose + 5% Lignina
PP + 20% de celulose + 10% Lignina
PP + 20% de celulose + 20% Lignina
PP + 20% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 20% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 20% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 30% de celulose + 0% Lignina
PP + 30% de celulose + 5% Lignina
PP + 30% de celulose + 10% Lignina
PP + 30% de celulose + 20% Lignina
PP + 30% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 30% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 30% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 40% de celulose + 0% Lignina
PP + 40% de celulose + 5% Lignina
PP + 40% de celulose + 10% Lignina
PP + 40% de celulose + 20% Lignina
PP + 40% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 40% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 40% de celulose + 20% Lignina Oxidada

Absorção de água (%)
1
0,032
0,026
0,039
0,045
0,045
0,043
0,051
0,137
0,042
0,039
0,045
0,067
0,091
0,038
0,073
0,106
0,056
0,078
0,106
0,159
0,098
0,106
0,145
0,099
0,119
0,147
0,116
0,136
0,143
0,243
0,136
0,117
0,142
0,123
0,137
0,262
0,253

2
0,036
0,030
0,051
0,064
0,075
0,048
0,060
0,127
0,046
0,059
0,070
0,088
0,100
0,057
0,087
0,136
0,098
0,116
0,129
0,210
0,119
0,152
0,204
0,145
0,178
0,206
0,171
0,186
0,185
0,294
0,187
0,152
0,185
0,160
0,198
0,391
0,373

3
0,038
0,036
0,062
0,090
0,090
0,066
0,071
0,159
0,046
0,088
0,075
0,131
0,130
0,069
0,108
0,148
0,112
0,152
0,153
0,259
0,161
0,163
0,244
0,159
0,193
0,255
0,203
0,208
0,235
0,374
0,241
0,187
0,222
0,188
0,222
0,458
0,402

4
0,039
0,050
0,091
0,102
0,092
0,090
0,124
0,246
0,074
0,106
0,144
0,168
0,164
0,082
0,145
0,182
0,131
0,212
0,224
0,306
0,161
0,113
0,291
0,184
0,250
0,333
0,251
0,271
0,258
0,418
0,279
0,212
0,278
0,238
0,253
0,539
0,442

8
0,039
0,086
0,128
0,132
0,161
0,104
0,145
0,247
0,085
0,106
0,157
0,189
0,181
0,117
0,165
0,250
0,205
0,231
0,243
0,370
0,237
0,261
0,390
0,244
0,304
0,363
0,301
0,342
0,349
0,592
0,347
0,287
0,337
2,367
0,330
0,642
0,581

11
0,039
0,097
0,139
0,164
0,187
0,133
0,152
0,278
0,101
0,134
0,157
0,213
0,236
0,150
0,268
0,264
0,213
0,253
0,279
0,392
0,259
0,276
0,414
0,307
0,349
0,451
0,404
0,381
0,395
0,651
0,392
0,323
0,393
2,399
0,366
0,690
0,634

15
0,039
0,099
0,143
0,177
0,194
0,138
0,164
0,299
0,108
0,143
0,167
0,219
0,250
0,165
0,276
0,310
0,235
0,292
0,310
0,451
3,435
0,327
0,471
0,333
0,386
0,480
0,424
0,419
0,448
0,736
0,450
0,372
0,445
0,407
0,434
0,743
0,767

17
0,039
0,104
0,153
0,188
0,198
0,138
0,176
0,318
0,118
0,156
0,176
0,232
0,254
0,179
0,276
0,340
0,249
0,300
0,332
0,465
0,307
0,348
0,471
0,349
0,400
0,521
0,424
0,438
0,450
0,759
0,472
0,412
0,504
0,432
0,434
0,771
0,794

21
0,039
0,111
0,159
0,189
0,200
0,146
0,176
0,322
0,120
0,156
0,176
0,254
0,254
0,199
0,276
0,347
0,276
0,326
0,333
0,489
0,349
0,361
0,513
0,376
0,453
0,551
0,457
0,469
0,516
0,822
0,530
0,420
0,516
0,427
0,471
0,849
0,880

25
0,039
0,112
0,171
0,192
0,222
0,161
0,203
0,322
0,124
0,168
0,193
0,278
0,264
0,209
0,179
0,357
0,278
0,332
0,353
0,544
0,355
0,405
0,535
0,406
0,469
0,571
0,491
0,518
0,555
0,891
0,563
0,452
0,566
0,529
0,509
0,862
0,923

29
0,039
0,124
0,185
0,213
0,244
0,186
0,233
0,393
0,167
0,190
0,215
0,300
0,282
0,228
0,301
0,376
0,329
0,347
0,396
0,603
0,430
0,454
0,619
0,460
0,497
0,620
0,501
0,562
0,597
0,912
0,621
0,495
0,611
0,536
0,558
0,959
0,993

36
0,039
0,127
0,189
0,220
0,259
0,198
0,242
0,405
0,167
0,190
0,236
0,327
0,318
0,228
0,331
0,413
0,329
0,398
0,413
0,619
0,447
0,454
0,619
0,509
0,551
0,690
0,548
0,590
0,648
1,014
0,659
0,557
0,667
0,581
0,598
1,068
1,090

44
0,039
0,131
0,205
0,234
0,289
0,198
0,246
0,438
0,167
0,196
0,238
0,328
0,321
0,253
0,346
0,423
0,351
0,398
0,441
0,661
0,455
0,496
0,659
0,509
0,558
0,741
0,574
0,673
0,681
1,063
0,705
0,584
0,724
0,648
0,647
1,147
1,158

60
0,039
0,150
0,226
0,264
0,315
0,216
0,287
0,479
0,194
0,255
0,293
0,385
0,380
0,297
1,468
0,495
0,435
0,431
0,469
0,729
0,497
0,562
0,727
0,590
0,640
0,826
0,643
0,730
0,786
1,225
0,817
0,673
0,839
0,729
0,738
1,238
1,297

Tabela 26 - Dados de absorção de água para os compósitos com palha
Amostra
Tempo (dias)
PP + 5% de celulose + 0% Lignina
PP + 5% de celulose + 5% Lignina
PP + 5% de celulose + 10% Lignina
PP + 5% de celulose + 20% Lignina
PP + 5% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 5% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 5% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 5% de celulose + 5% MA-PP
PP + 10% de celulose + 0% Lignina
PP + 10% de celulose + 5% Lignina
PP + 10% de celulose + 10% Lignina
PP + 10% de celulose + 20% Lignina
PP + 10% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 10% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 10% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 20% de celulose + 0% Lignina
PP + 20% de celulose + 5% Lignina
PP + 20% de celulose + 10% Lignina
PP + 20% de celulose + 20% Lignina
PP + 20% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 20% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 20% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 30% de celulose + 0% Lignina
PP + 30% de celulose + 5% Lignina
PP + 30% de celulose + 10% Lignina
PP + 30% de celulose + 20% Lignina
PP + 30% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 30% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 30% de celulose + 20% Lignina Oxidada
PP + 40% de celulose + 0% Lignina
PP + 40% de celulose + 5% Lignina
PP + 40% de celulose + 10% Lignina
PP + 40% de celulose + 20% Lignina
PP + 40% de celulose + 5% Lignina Oxidada
PP + 40% de celulose + 10% Lignina Oxidada
PP + 40% de celulose + 20% Lignina Oxidada

Absorção de água (%)
1
0,036
0,072
0,084
0,054
0,041
0,058
0,059
0,035
0,057
0,051
0,079
0,100
0,053
0,071
0,125
0,070
0,090
0,121
0,008
0,048
0,127
0,204
0,104
0,128
0,120
0,201
0,141
0,174
0,237
0,143
0,123
0,143
0,131
0,226
0,235
0,332

2
0,042
0,072
0,099
0,114
0,089
0,089
0,097
0,066
0,077
0,088
0,117
0,121
0,064
0,115
0,150
0,096
0,147
0,199
0,142
0,101
0,206
0,256
0,159
0,178
0,204
0,251
0,218
0,265
0,278
0,210
0,203
0,190
0,211
0,341
0,344
0,421

3
0,053
0,073
0,103
0,145
0,096
0,137
0,125
0,076
0,095
0,097
0,156
0,121
0,089
0,115
0,215
0,130
0,147
0,213
0,163
0,104
0,208
0,294
0,167
0,187
0,205
0,298
0,232
0,298
0,322
0,257
0,229
0,272
0,243
0,358
0,387
0,544

4
0,053
0,076
0,114
0,148
0,105
0,159
0,150
0,078
0,120
0,165
0,161
0,137
0,151
0,115
0,229
0,155
0,147
0,263
0,198
0,104
0,253
0,316
0,212
0,220
0,209
0,345
0,232
0,333
0,338
0,270
0,272
0,275
0,249
0,432
0,442
0,586

8
0,070
0,097
0,126
0,173
0,122
0,165
0,161
0,087
0,128
0,165
0,182
0,203
0,163
0,142
0,238
0,206
0,213
0,294
0,264
0,121
0,285
0,422
0,274
0,289
0,292
0,425
0,335
0,414
0,444
0,375
0,299
0,347
0,317
0,596
0,523
0,748

11
0,085
0,116
0,146
0,187
0,132
0,175
0,174
0,114
0,136
0,169
0,202
0,208
0,164
0,175
0,250
0,234
0,261
0,363
0,297
0,159
0,287
0,470
0,309
0,329
0,326
0,471
0,422
0,499
0,479
0,431
0,336
0,394
0,357
0,607
0,665
0,830

15
0,090
0,133
0,158
0,245
0,146
0,207
0,209
0,116
0,154
0,182
0,224
0,236
0,172
0,198
0,293
0,244
0,261
0,443
0,305
0,159
0,367
0,486
0,343
0,381
0,365
0,492
0,471
0,512
0,556
0,495
0,364
0,427
0,429
0,730
0,716
0,863

17
0,109
0,144
0,179
0,262
0,146
0,207
0,211
0,143
0,182
0,183
0,258
0,264
0,172
0,198
0,328
0,263
0,261
0,444
0,315
0,161
0,370
0,495
0,357
0,386
0,384
0,516
0,474
0,513
0,556
0,502
0,369
0,429
0,429
0,749
0,716
0,899

21
0,111
0,150
0,179
0,290
0,165
0,208
0,248
0,143
0,192
0,216
0,290
0,304
0,203
0,215
0,345
0,305
0,310
0,452
0,366
0,186
0,421
0,544
0,400
0,480
0,465
0,618
0,519
0,605
0,614
0,569
0,428
0,499
0,490
0,837
0,773
1,001

25
0,111
0,157
0,196
0,290
0,183
0,208
0,275
0,143
0,214
0,225
0,294
0,305
0,214
0,243
0,365
0,311
0,325
0,469
0,385
0,196
0,448
0,595
0,431
0,481
0,465
0,587
0,557
0,622
0,691
0,657
0,472
0,579
0,534
0,917
0,857
1,089

29
0,121
0,176
0,239
0,314
0,199
0,231
0,296
0,150
0,231
0,271
0,340
0,337
0,227
0,267
0,415
0,342
0,347
0,504
0,423
0,100
0,460
0,618
0,468
0,529
0,488
0,678
0,588
0,671
0,742
0,667
0,492
0,580
0,542
0,962
0,923
1,164

36
0,127
0,193
0,239
0,333
0,202
0,251
0,326
0,150
0,238
0,275
0,366
0,337
0,264
0,287
0,450
0,377
0,385
0,529
0,450
0,232
0,484
0,691
0,517
0,559
0,532
0,781
0,644
0,733
0,794
0,777
0,555
0,640
0,598
1,063
1,013
1,295

44
0,149
0,197
0,268
0,347
0,236
0,258
0,338
0,155
0,243
0,297
0,367
0,394
0,294
0,309
0,451
0,403
0,438
0,598
0,517
0,263
0,515
0,756
0,531
0,606
0,552
0,853
0,707
0,804
0,834
0,780
0,596
0,663
0,638
1,119
1,063
1,352

60
0,160
0,228
0,282
0,381
0,246
0,292
0,395
0,186
0,281
0,355
0,417
0,426
0,305
0,339
0,531
0,456
0,463
0,635
0,552
0,282
0,565
0,806
0,601
0,695
0,627
0,954
0,784
0,835
0,953
0,892
0,705
0,749
0,709
1,254
1,196
1,478

169

170
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CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos é possível inferir que:


A via estudada para obtenção de celulose branqueada se mostrou promissora, porém
modificações no processo devem ser realizadas a fim de se evitar a perda de grandes
quantidades de celulose.



O pré-tratamento com ácido diluído foi eficiente na solubilização da hemicelulose, porém
houve significativa perda de celulose, tanto para o bagaço quanto para a palha de cana.



A etapa de deslignificação alcalina removeu boa parte da lignina ainda presente nos
materiais pré-tratados, além de solubilizar boa parte da hemicelulose ainda
remanescente. Houve significativa perda de celulose, devido à ocorrência das reações
de peeling, em meio alcalino;



O tratamento com xilanase proporcionou separação das ligações lignina-carboidrato,
facilitando assim a remoção de fragmentos de lignina formados durante os tratamentos
anteriores;



O branqueamento com peróxido provocou grande diminuição no teor de lignina residual;



Os resultados de DRX mostraram grande diminuição da cristalinidade da celulose, para
as duas biomassa estudadas, demonstrando que os processos para a remoção da
hemicelulose e da lignina alteraram a estrutura da celulose.



A química do processo de isolamento dos constituintes da palha e do bagaço de cana
e, a caracterização dessas frações também se mostra importante para contribuir para o
conhecimento da área de compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais;



A oxidação química das lignina de bagaço e palha de cana pôde ser verificada por meio
da comparação dos resultados obtidos por FTIR e RMN. Nos espectros de FTIR foram
observados o deslocamento das bandas correspondentes aos íons carboxilatos e/ou
dicetonas, presentes no espectro da lignina oxidada. Para as análises de RMN, a lignina
oxidada de bagaço/palha apresentou uma estrutura com uma maior porcentagem de
ácidos carboxílicos e aldeídos e maior porcentagem de hidrogênios ligados à ácidos
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carboxílicos e aldeídos, o que corrobora os resultados obtidos na análise de FTIR,
confirmando a eficiência na oxidação;


As imagens de MEV para as ligninas mostraram que a oxidação teve um grande efeito
sobre a superfície deste material, deixando-a mais áspera, o que é interessante visando
sua aplicação em compósitos;



Quando se almeja aplicar o conceito de biorrefinaria, a análise e caracterização dos
produtos liberados após as etapas de processamento tornam-se fundamentais na
escolha do tipo de processamento da biomassa, para que ao final do processo possam
ser alcançados rendimentos adequados para todos os produtos de interesse.



O tempo de mistura dos compósitos foi cronometrado e variou com a composição e/ou
presença ou não de lignina/lignina oxidada. Aumentando a composição de fibras, o
tempo de mistura é mais elevado. Ao adicionar-se a lignina, oxidada ou não, aos
compósitos reforçados com celulose, observou-se um grande aumento no tempo de
preparação;



As curvas de TGA indicam que o processo de decomposição da matriz (PP) ocorre em
somente um estágio, enquanto que para os compósitos obtidos esse processo se dá
em dois estágios. O primeiro corresponde à degradação das fibras e o segundo do
polímero. Os compósitos PP/celulose sem a adição de lignina apresentaram
temperatura inicial de decomposição menor do que os compósitos nos quais utilizou-se
a lignina como aditivo, o que mostra que a lignina atuou como um protetor térmico nos
materiais;



O comportamento das curvas de DSC dos compósitos apresenta perfil e picos de
temperatura e entalpias de fusão semelhantes ao PP puro. A adição de celulose
aumenta o Xc com o aumento do teor de fibras no compósito, porém a adição de
lignina/lignina oxidada na maioria das proporções estudadas diminuiu o ΔHfusão dos
materiais, e consequentemente o Xc, diferentemente do anidrido maleico que aumentou
ΔHfusão, e consequentemente o Xc;



Os resultados obtidos nos ensaios mecânicos e de DMA revelaram que a lignina não tem
notável efeito sobre as propriedades mecânicas dos compósitos, mas também que este
material não tem nenhum efeito negativo nestas propriedades. Foi possível obter
materiais com quase as mesmas propriedades da matriz pura, mas com um teor muito
menor de polímero. A melhoria nas propriedades mecânicas dos compósitos é
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principalmente devido à incorporação das fibras de lignocelulósicos (celulose). A lignina
tem um efeito negativo na resistência à tração e na resistência à flexão, mas parece
melhorar o módulo de elasticidade. A adição da fibras/lignina não tem efeito na resistência
ao impacto;


A partir da análise do ângulo de contato estático com água, não puderam ser notadas
grandes diferenças na molhabilidade dos compósitos. Para ligninas, foi observado que a
oxidação produziu um material mais hidrofóbico, o que pode ser bastante interessante
dependendo do tipo de aplicação do material;



As energias de superfície, ângulo de contato dinâmico, componente polar e dispersiva,
mostraram que os compósitos têm uma superfície mais hidrofóbica do que o PP puro, e
que a lignina aumentou a hidrofobicidade dos materiais. Dependendo do tipo de
aplicação do material, uma natureza mais hidrofóbica pode ser bastante interessante;



As curvas de FTIR dos compósitos e do PP são muito similares. As maiores diferenças
referem-se ao importante aumento nas bandas a 3600 cm-1 correspondentes aos grupos
hidroxila presentes nas fibras, e aos picos na região de 1500 cm-1 correspondentes aos
anéis aromáticos da estrutura da lignina, indicando a presença destes compostos nos
materiais. Além disso, foi observado que a oxidação da lignina não provocou grandes
mudanças nos espectros para os compósitos com este componente, comparando-se
com os materiais contendo lignina não oxidada;



Os resultados DVS mostraram que a absorção de umidade dos compósitos é muito
baixa, o que é bom para algumas aplicações, e também que o PP parece proteger a
fibra celulósica da absorção de água;



A absorção de água dos materiais com lignina/lignina oxidada foi levemente maior,
porém o aumento é considerado insignificante, já que a maior absorção foi encontrada
para os materiais com 60% (m/m) de polímero substituído por fibras/ligninas, e a
absorção encontrada nestes casos foi de 1,5%. Tendo em vista o aspecto sustentável
do material produzido ao se utilizar uma fonte sustentável de matéria prima, o aumento
da absorção é plenamente justificável e, provavelmente terá pouca influência em uma
aplicação final.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Aprimoramento da extração de celulose e da lignina de bagaço e palha de cana;

Aproveitamento da fração hemicelulósica extraída durante o processo de obtenção
da celulose;

Utilização de outro processo de obtenção dos compósito visando à melhoria de suas
propriedades físicas e mecânicas;

Estudar a biodegradabilidade dos compósitos usando lignina como aditivo;

Este trabalho gerou um grande quantidade de dados que podem ser utilizados para
correlacionar estudos econômicos e aspectos técnicos que envolvam a produção de
componentes baseados em compósitos reforçados com fibras de bagaço e palha usando
lignina como aditivo.
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APÊNDICE A: Ficha do processo de injeção do polipropileno
Tempo (s)
1- Injeção
Modo de injeção
Tempo de injeção
Tempo de recalque
2- Resfriamento
Resfriamento
3- reciclo
Tempo de reciclo
4- Extrator/Sopro
Retardo de acionamento
do extrator
Acionamento do sopro 1
Acionamento do sopro 2
Acionamento do sopro 3

Simples
12 s
7s
60 s

0,5

Pressão & Vazão
Obs: Pressão (força) Vazão (velocidade)
Função
Pressão
Vazão
̊0
60%
60%
fechamento n 1
̊0
60%
60%
fechamento n 2
Avan. de macho
0%
0%
Desaceleração
20
20
Segur. de molde
10%
60%
Fechamento final
Avanço do bico
Amort. av. do bico

60%
20%
25%

60%
25%
8%

0s
0s

Injeção 1
Injeção 2

65%
40%

55%
20%

0s

Veloc. da rosca
C. pressão rosca

Máxima
5%

55%
Não

Descompressão
Recuo do bico
Amort. rec. do bico
Abertura 1
Abertura 2
Recuo de macho
Abertura 3
Avan. do extrator
Rec. do extrator
Av. /Rec. placa

Máxima
25%
15%
35%
35%
0%
20%
20%
20%
50%

95%
15%
14%
60%
60%
0%
20%
10%
15%
40%

0,3 s

Posição das Réguas (mm)
Fechamento no2
Avanço de machos
Desaceleração
Segurança no molde
Fechamento final
Molde fechado
Amortecimento no avanço
do bico
Bico avançado
Injeção 7
Dosagem

Seleção
180
0
260
300
378
440
84
34
26
70

Descompressão
Amortecimento no recuo do
bico
Bico recuado
Abertura 2

10
80
150
310

Recuo de machos
Abertura 3
Molde aberto
Avanço do extrator
Recuo do extrator
Recuo final do extrator

0
220
165
12
6
4

1- dc/in
Habilita descompressão
(x) – 0 Desligado () – 1 ligado
Habilita intrusão
(x) – 0 Desligado ( ) – 1 ligado
2- Extrator
(x) – 0 Contador
()–1
Tempo
Número de ciclos de extração: 02
3- recuo de bico
( ) – 0 Desligado
(x) – 1
ligado
Parâmetros F4
Tempo máx de alarme (s): 150
Ciclos para lubrificação
automática: 20
Temperatura (oC)
Bico (%)
40
Zona 1
200
Zona 2
195
Zona 3
185

199

